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Lóttila jdonosok különös figyelmébe ajánltatik
az

OTTENREITER LIPÓT
CSÚZ-ELLENES ÍRJA

lovak számára.

Használat előtt. (MMMENTUM ANTI-RHEUMATICUM EQUI). Használat után.
Ezen hathatós gyógyszer, mely lovaknál akár frisen támadott, akár idült rokkantságánál, vagyis azok lábainak csuzos-rheu-

matikus gyuladásánál, marjulások, rándulások és bokacsuklásoknál, lapoczka s keresztbénaságnál, vagy a meghiités által előidézet*
bárminő csúzos feszesség és merevedettség ellen, indaganatnál, idösb elgyengült vagy kicsigázott, kimerült és gyenge lovaknál alkal
mázandó, és ezen elősorolt bajoknak eddig még hallatlan gyors és tökéletes gyógyulását hozza létre. Ezen ír nemcsak magán bizo-
zonyitvnnyok által, hanem a pesti m. k. állatgyógyintézet által megvizsgáltatott s valóban gyógyerejünek tapasztaltatott
s hivatalos bizonyítvány által mcgerÖsittetett. — Miután ezen ír alkalmazásánál gyors és jó hatása mellett, sem a szőr színének
változásától, vagy annak kihullásától tartani nem kell, és több évig is megtartja gyógyerejét, azért is ezen ír nemcsak Magyarhouban
hanem az ausztriai birodalmon tul is a legkedvezőbben fogadtatott és jó hatása miatt elismerésben részesült.

Ezen ír kapható, alulirt czimem alatt, nevemmel ellátott pecsétnyomóval lepecsételt kőkorsókban a használati utasítássa
együtt. Ara egy kis korsónak 2 ft 50 kr., nagynak 4 ft 50 kr., az elmálházás minden egyes korsótól 30 kr. Megrendelések csak az ír
s elmálházási értéknek posta-dijmentes megküldésével azonnal pontosan teljesittetnek. Belföldi r a k t á r a k b a n a kis korsó 8 ft.,
a nagy 5 ft., Külföldön az ottani lapok hirdetése szerint.

OTTEIVREITER LIPÓT, okleveles állatorvos,
P e s t e n , kis hid-utcza 3. sz., a hová a megrendelések és levelek utasitandók; az utolsó

posta megjegyzése#kéretik. 1 4 4 l (5-6

ROB-LAFFECTEÜR
Franczia-, Osztrák-, Oroszország- és Bel-
giumban egyedül elismert tulajdonságairól
kellő felvilágositást nyújt a minden könyv-
árusnál és ügynököknél kapható ily czimű
röpirat: „Brochüre über die vegetabilische
Heilmethode des Dr. Boyveau-Laffectenr."

ARob-Laflectenr, melynek hathatósága
csaknem évszázad óta el van ismerve — vér-
tisztitó növényi szörp, mert könnyen emészt-
hető és Ízlésre nézve igen kellemes. Ezen
Bob a bőrbetegségek, valamint átalában a
megrongált nedvek és vér által előidézett
bajok gyógyítására, minden ország legelső
orvosai által a legjobban ajánltatik.

A szárczagyökérból készült hashajtó ször-
pöt (Syrup Sassaparilla) stb. messze fölül-
múlja, .s egyszersmind helyettesíti a bal-
májolajat (Leberthrun), az antiscorbuticus
szörpöt, valamint a hamiblagot is (Jod-
Kalium).

E vértiszíitó növényi szörp csak akkor
valódi, ha ezen aláírással van ellátva: ,,Gi- j
randeau de St. Gervais." Alaposan és
rövid idő alatt minden egyéb merkuriális
anyagok használata nélkül, gyógyít ujabb
és elévült ragályos nyavalyákat. i

Kapható PESTEN: Török József
gyógyszerész nrnál a király-utczában 7. sz.
BUDÁN: Bakats L. V. udvari gyógyszer-
tárában. TEMKSVÁROTT: Pecher J. E.

8 ^ * A. központi raktár létezik Parisban,
dr. G i r a n d e a u de St. Gervais-nél, rue
Iiicher, Nro 12. — Hamisítások ellen óvás j
tétetik. Minden előforduló esetekben a sza- J
lag elkérendő, melylyel a dugasz borítva i
van, és melyen az aláírás: Girandeau St. Gcr-
vais találtatik. 1572 (2-12)

Föltünőleg olcsó árakon
áruitatnak

rumburgi vászonraktárában
„a magyar koronához'4 Pesten,

a váczi-utczában 6-ik szám alatt, a „Nádor"-szálloda átellenébén,
a vásznak valódiság és röfmértékérti jótállás mellett.

54 rőfös rumburgi végvászon, 180 rőfós % és % fonal- vagy bőrvásznak)
50 „ y« hollandi „ I . . , .,, . . .
40 «/. ' 30 „ % és 74 sziléziai házi-vásznak,
38 „ */t és V* creas-vásznak, 1<% és »/» szélességű lepedővásznak.

Mindenféle
asztalneműk, kávéahrüszok, törülközők, lenvászon-zsebkendők,
abroszok és ágj teritök, ágykanavászok és tarka c-sinvat, függönyök

és mindenféle fehérnemű áruk stb.
NB. Nevezetesen bátorkodik ezen raktár legnehezebb minőségű 54 rőfös

ramburgi vásznaira figyelmeztetni, mely rendkívül jutányos árainál fogva olcsóbba
kerül, mint bármely más silányabb minőségű vászonfaj.

Továbbá gazdag választék a

legújabb tavaszi gyapjuruhakelmékböl
á 24. 30, 34, 38, 40, 42, 45, 50 kr.

Angol lustrék és muhairok 75, 80, 90, 100 kr.
Cosmanosi perkálinok 36, 38, 40, 42 kr.
Franczia batiz és Jaconas 34, 36, 38, 40 kr.

U8F"* Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek, és kívánatra ár-
szabály küldetik. 1568 (3—3)

Titkos 1519(7-12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nél-
kül, hogy a beteg hivatásában vagy
életmódjában gátoltatnék. gyöke-
resen, biztosan és gvsrsan gyógyít

Meű. űr. Ilelfer Vilmos
Pest, király-utcza 27. sz. Medetz-
házban, 1-ső emelet, délelőtt 7— 9-ig,

_ _ délután 1 — 4 óráig.
SV* Díjazott levelekre azonnal

válaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megküldetnek.

Szakáll-hagyma,
n e m p o m á d é !

Ez egy uj találmányu czikk, mely biztos hatása által
a teljes és erős bajusz és szakáll növését gyorsan és csal-
hatatlanul előmozdítja; négy-hat hónapon át való folyto-
nos használás által az ifjú egyének biztos sikert aratnak.

Egy üveg ara 2 ft. 10 kr. Postai küldésnél egy üveg pakolásaért 20 kr.,
azontúl minden darabnál 6 krral több számittatik. A küldés csak készpénzfizetés
vagy postai utánvét mellett eszközöltetik. Megrendeléseket elfogad

Pesten: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész ur, király-uteza 7. sz.
Bécsben: Weinberger Zsigmond ur, Kothenthurmstrasse Nr. 8.
Prágában: Fragner B. gyógyszerész ur, Kleinseite.
Krakóban: Stockmar Ernő gyógyszerész ur. 1530(6 — 12)

VBTÖIAGvkt,
úgymint:

Lóhere, valódi franczia és magyar
luezerna.

Lóhere, stájer vörfis.
Réti here, fehér hollandi.
Vadócz (Raigras), angol, franczia

olasz, belföldi.
Réti csibehúr (Spörgel).
Baltaczim (Esparcet).
Czokor- és takarmány-czéklarépa.
Tarló-répa.
Bükköny, mohar, nyári- és ősasi-

repeze.
Tavaszi-bnza és rozs.
Pohánka.
Mezei komacsin (Timoteusgras).
Burnótíü (Pimpinella).
Akaczfa-magvak és más magfajok.
Marhasó és trágyasó.
Olaj-pogácsa.
Szappangyftkér, vagdalt és örlött.
Gabona-zsákok és gyékények.
Gép-olaj.
Angol patent-kocsi- és gépkenöcs.
Fekete lábföld virágokhoz.

C F " Jó minőségben és jutá-
nyos áron kaphatók:

Halbauer (*. János
kereskedésében Pesten, király-

H98 (8—0) utcza 5. sz.

Szüléknek.^
A gyermekek részérei megkivántató leg-

jobb egészségnek fenntarthatása tekinteté-
ből figyelmeztetem a t. szüléket az én biztos
hatású és átalán kedvelt ..Giliszta-csoko-
ládémra" és tiszta lélekkel tanácsolom a
t. szüléknek, - gyermekeiknek — akár van
gyanú gilisztás állapotra, akár nincs — min-
den 3-dik hónapban e giliszta elleni szert
beadni, az ok, hogy miért? azon gyöngyöl-
kéken olvasható, melyekbe a szeletkék ta-
karvák a használati utasítással együtt, s
hűn igazolja mind ezen állításomat a köny-
vecskémben körülirt 59 hiteles bizonylat.

A megrendelések azonnal a birodalom
minden részébe a legbiztosabban posta-
utánvétellel teljesittetnek alólirt által.

Kapható P e s t e n Török József gyógy-
szerész és Thallinayer és társa uraknál.

K R Ö C Z E R Á G O S T O N s. k.,
1569 (2-8) gyógyszerész Tokajban.

Kitűnő 1561 («-6)

E«:ri szőlővesszök

Viz által légzárolt házi és szoba-ürszékek,
melyek által a bűz tökéletesen elzáratik, darabja 5—8 ft., kettős zárral, csinos
szerkezetű 15 ft.

m e l y m i n d e n árnyékszékhez alkalmazható, s mely által a légvonal és
f bűz tökéletesen eltávolittatik, darabja 10 ft.

E két tárgy királyi szabadalommal láttatott el.
Ezerszeresen megpróbált, általam feltalált és szabadalmazott.

Ó
•vörös és fehér gyökeres, 100 db. 1 ft. o. é.
vörös és fehér sima, 100 db. 40 kr. o. é.
bármily mennyiségben kaphatók, és kész-
pénz beküldése vagy utánvét mellett azon-
nal bárhová elküldetnek.

SÍR ANTAL,
kereskedő és bortermesztőnél Egerben.

melyek alkalmazása által a füst a konyhából és
j j kkhelyiségekból nyomtalanul eltűnik, dbjalOft.

A pakolásért darabonkint ládával együtt 1 ft. számittatik.
Felnőttek számára fürdőkádak 13—15 ft., liáztetózések s más egyéb érezmun-
kálatok uj s régibb épületekre a legjutányosb áron számittatnak, s még a legese•
kélyebb tárgyak is kijavítás végett elfogadtatnak. 1425 (6—6)

MIKSITS KÁROLY,
bádogos-mester.

RAKTÁRA t róísatér, 2 ik szám a városháza mögött.

Titkos

BETEGSÉGEK,
újonnan keletkezettek

8 nap alatt
minőségre nézve

48 óra alatt
meggyógyittatnak

dr. Fux J.
23 év óta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságá-

ban háborgattatnék. ,
Rendel: d. u. 1—4 óráig.

Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leg-
gyorsabban eszközöltetnek.

Lakása: Király-utcza, 24. sz. a. 1-ső
emelet. 1376 (7—12)

Családok,
kik a köszvény- g csúzos ál-
l a p o t o t maguktól távol vagy az ellen
egy hathatós és biztos háziszert kéznél tar-
tani óhajtanak, azok számára egy jól ren-

dezett raktárt tartok

a valódi Lairitz-féle erdei
gyapot

gyártmányok- és készítményekből, melyeket
ezúttal a legnyomatékosban ajánlani sze-
rencsém van. Az erdei gyapot rögtöni hatá-
sát eddig is több mint 150 hiteles bizonyít-
vány igazolja.

Használati utasításokkal bármikor szíve-
sen s ingyért szolgálok

SIGMUND J.
Pest, városház-uteza 1-ső sz. a., „a zöld-

koszoruhoz." 1582 (2—3)

Kiadó-tulajdonos Heckenast GusitaT. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866 (egyeteni-utcsa 4-ik ssám alatt).

Tizenharmadik évfolyam.

Pest, aprilis 15-én 1866.

Előfizetési föltételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpan Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

M « Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai Ujdonságokitt illetőleg, 1866. január 1-tnl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10
kiromsaor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. - Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Hnasenstein és Vogler. — M.-Frankfur
Jaeger könyvkereskedése; Béesbcn : Oppelik Alajos. - Bélyeg-dij, külön minden igtetás után 30 ujkr^

K r a l o v á n s z k v G y ő r g y .

krUa
írtban

(1813 — 1866.)

A munka embereinek, a hasznos élet
munkásainak sorából egy érdemes tag hullt
ki. A közép-, a polgári osztálynak egyik leg-
nemesebb diszét gyászoljuk. Kralovánszky \ m e l y ' t ő ' k e kamatjai a magyar nyelv tanszéke
György pesti ügyvéd meghalt, alig 48 éves j fenntartására szolgáljanak, a pesti prot. árvainté-
korában. Mig élt, csak egy kis kör ismerte, | zetnek 500 ftot, a múzeumnak 500 fton kivül 16

segélyegyletnek 500 ftot, a nemz. színháznak
2000 ftot, a magyar ág. evang. gyülekezetnek
1860-ban tett alapítványán kivül még 1000 ftot,
az eperjesi ág. vallásu kollégiumnak 2000 ftot,

szerette, tisztelte; midőn meghalt, az ország
hangzik nevétől. Ezrek veszik ajkaikra, em-
iitik tisztelettel nevét.

Hányan, kik zaj, fény, nagy vagyon közt
töltik el az életet, múlnak ki a nélkül, hogy
nevük a nemzet emlékezetében túl élné az
első gyásznapot?Es ez egyszerű
ügyvéd neve sokáig, sokáig fog
a nemzetnél fennmaradni és
reá fognak hivatkozni azok, kik
egykor nemes tettekről szóland-
nak. Egy egyszerű talizmánnal
birt az elhunyt (kinek arczké-
pét érdemeseink pantheonjában
ezennel felfüggesztjük), hogy
nevét megörökitse, hogy emlé-
kezetéhez a jók tiszteletét kösse,
ez egyszerű talizmán, hogy ve-
ritékes napjai közben, hogy élte
végórájában is a hazára gon-
dolt. Azon honszeretet, azon
kötelességérzet, mely keblében
élt, mely csak életével hamvadt
el, volt azon talizmán, mely
a szerény állású ügyvéd nevét a
haza egyik legtiszteltebb nevei
közé emelé.

Hírlapjaink mind közölték
Kralovánszky György végren-
deletének tartalmát. Hadd áll-
jon itt is azon szép emlék, me-
lyet magának emelt s melynek
minden részéből nemes gondol-
kozás és tiszta hazafiság érzése
sugárzik.

E végrendeletben K. Gy. nejéről
s legközelebbi atyafiairól meg nem
feledkezni első kötelességének tartja;
de nem lévén gyermekei, „a közös
haza, a magyar faj nemzedékét te-
kinti közös gyermekének, s így szintoly köteles-
ségének ismeri fajunk gyarapodására, nemesbíté-
sére s boldogságára erejéhez képest közremunkál-
kodni." Nejének és rokonainak, szerzett vagyoná-
ból 60,000 ftot hagyományozott; „nemzetiségünk
dajkájának" a magyar akadémiának 2000 ftot, a
Kisfaludy-társaság tőkéjének 500 ftot, az irói

régi arczképet, 3 csendéletképet, s több oly mű-
vet, melyek — mint hiszi — a múzeumi képcsar-
nok szégyenére nem fognak válni; a prot, köz-
ponti alaptökének 500 ft., s a pesti reáltanodának
szintén 500 ftot. 10,000 frtot pedig oly alap kez-
deményezéséül adományozott, melynek kamatjai-
ból a kivándorlásnak indult székelyek, vagy a

K R A L O V Á N S Z K Y GYÖRGY.

moldvai és bukovinai magyarok, vagy azoknak
gyermekeik hazánknak tartassanak meg; s addig
is, mig ily tőke országossá válnék, hagyományát
az emiitett czélnak megfelelő kezelés, s idővel
leendő gyarapítás végett, az akadémiára bizza.
Ha pedig — úgymond — ez eszme életrevaló
nem lenne, a legmegközelitőbb czélra forditását

szintén az akadémiára bizza. Ajánlja ez ügyét a
magas klérusnak is, s végrendeletét e szavakkal
zárja be:• „Közlegénykép töltöttem be helyemet
azon meggyőződéssel, hogy ha mindenikünk meg-
állja helyét, élni fog a hon győzhetlenül."

Többi nemes czélu hagyományai mel-
lett tehát 10,000 forintot hagyományozott
azon czélra, hogy ez összeg egy oly or-
szágos alapítvány kezdete legyen, mely
egyrészről a moldva-bukovinai magyarok
beköltözését segítse elő, más részről az
erdélyi magyarok és székelyek kiköltözé-

sét és eloláhosodását gátolja
meg. íme, mig Gegö Eleknek
évtizedek előtt a csángó-magya-
rokról irt munkája és kiáltó
figyelmeztetése Magyarország
nagy vagyonú aristokratiájára
sem akkor, sem azóta semmi
hatást sem tön, mig Erdélyben
az ottani nagybirtokosság sze-
meláttára a magyar és székely
faluk eloláhosodnak, mig a Vág
partján levő ős magyar közsé-
gek egykori uraik közönye mel-
lett eltótosodtak: Kralovánszky
Györgyben felsírt a lélek e csa-
pás, e közöny miatt s tehetsé-
géhez képest gátat kivan vetni
a megfogyatkozás átkának azon
szeretettel, melylyel a hazafi
nemzetére gondol, népe szapo-
rodását óhajtja előmozdítani.

Ha tehetségéhez képest min-
denki annyit tenne hazájáért
mint ö, ha a százezrek, milliók
urai, ha azok, kiknek örökség,
kir. kinevezés vagy a szerenese
más kedvezése utján száz és
százezer frtnyi évi jövedelem
jut szabad rendelkezésre, nem
mondjuk aránylag, de csak any-
nyít tennének a közmiveltség, a
magyar irodalom, a magyar faj
érdekében, mint az egyszerű
és szerény vagyonú ügyved

tőn: akkor az akadémiának költségesebb
kiadásai elősegítése végett nem kellene
a kormány kegyelméhez fordulni, akkor
gazdagabbak volnának intézeteink, alapít-
ványok állanának fenn a magyar vidéken
levő főbb iskoláinknál nem magyar nemzeti-

15-ik szám.
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ségü tanulók számára; akkor tehetséges
ifjak, kik a művészi vagy a tudományos pá-
lyára szentelik életöket, rendes segélyben
részesülhetnének; akkor a magán tudomá-
nyos és műkincsek a nemzet birtokaivá vál-
hatnának ; akkor annyi jeles művészi tehet-
ségünk nem tengődnék itthon vagy a kül-
földön, akkor — —

De, folytassuk-e? elmondjuk-e, mit nem
tesznek azok, kik tehetnének?

Végül még egy pár életrajzi adat. Kra-
lovánszky György 1818. jun. 12-én született
Sárosmegyében. Atyját, Kralovánszky Györ-
gyöt, ki Eperjes vidékén gazdasággal fog-
lalkozott, igen korán, alig 3 éves korában
vesztette el, 75 éves édesanyja még most is
él Eperjesen. Iskoláit az eperjesi evang. kol-
légiumban végezte; a jogtudományt is ott
Csupka egykori hire* jogtauár alatt hall-
gatta. A joggyakorlatot Eperjesen kezdte,
Kassán folytatta, 1839 dik évben Pestre
jött. Itt előbb a mérnöki pályát választotta,
de csakhamar az ügyvédi pályára lépett.
1840-ben a pozsonyi országgyűlésen volt
jelen mint jurátus. 1841-ben az ügyvédi
vizsgálatot letette mind a köztörvényből,
mind a váltójogból. 1844-ben ügyvédi irodát
nyitott s mint ügyvéd működött haláláig,
ritka szorgalommal, tapintattal, ügyesség-
gel, becsületességgel. 1856 ban lépett házas-
ságra a fővárosi körökben dicséretesen is
mert Kiss Etelka k. asszonynyal; 10 évi
boldog házassága alatt gyermekei nem szü-
lettek. Meghalt 1866. april 2-kán, néhány
napi súlyos betegség után.

Magán utón ugy értesülünk, hogy a
hírlapokban közlötr hagyományokon kivül,
egy hagyományos rokon halála esetére, a
végrendelet értelmében még ujabb 20,000
ftnyi alapítvány néz a m. akadémiára.

Tegyen hazájáért mindenki azon arány-
ban annyit, mennyit Kralovánszky György
tett, kinek áldott legyen közöttünk emlé-
kezete !

Anyám sírjánál.
Erez-szoborként álltam gyászravatalodnál,
Mozdulatlan, némán, nyugalom jelével;
Elfojtva a kínok fölzokogó jaját
Reszkető lelkemnek minden erejével.

Oh én nem sírhattam! — nem, kétségbe esve,
Mint árra leány, mint anyavesztett gyermek;
Hisz te reám hagytad az anyai gondot!
S árva ezerettidre tekintenem kellett.

Mivé lesznek ők, ha leroskad a támasz,
Melyhez tőled elvált reményük fonódott?!
Eme gondolatból sötét bánatomra
Egy bűvös hatalma takaró vonódott.

És én álltam némán, könytelen szemekkel;
A fájdalom láncza leigázni nem birt.
Ki láthatott volna keblem rejtekébe,
Hol a megtörött sziv véres könyüket sirt?

Nem valék a gyönge érzékeny leányka,
Ki sirva fakadt egy virágtő halálán.
E csapás kifejté lappangó erőmet,
S magamat magamban többé nem találám.

Megható beszédet mondhatott a lelkész,
S én tán mosolyogtam, mig mások zokogtak.
— Ah mily érzéketlen, fásult szivü gyermek! —
Gondolom, a nézők ekképen susogtak.

Hadd Ítéljenek! — hisz te hallod keservem,
Midőn e magányban emlékedre zendül.
Te latod a könyük leomló esőjét,
Mely sirod virágit öntözi e szembül.

Oh itt, itt kitörhet szabadon a bú, mely
Titkos börtönében hatalmaaaa rombol;
Megkönnyült kebellel térhetek a lakba,
Halvány csillag lenni, hol nap valál egykor.

Rajka Teréz.

A magyarországi legújabb régészeti
fölfedezések.

Dr. Henszlmann Imrétől.

II.
(Régi templomok hazánk északkeleti részeiben.)

Nézzünk most más példát. A szatmári
püspöki megyének 1864-ben megjelent sche-
matismusa 107, részint még egészen fenn-
álló, részint romban- fekvő régi kő-templo-
mot nevez meg, melyekről alig tudtunk vala-
mit két vagy három év előtt. E templomok
nagy száma, (és vájjon mennyi enyészett el
tökéletesen és nyom nélkül) e vidék néhai
vagyonos állapotát tünteti fel előttünk, mely,
habár nem egészen enyészett el, mégis rop-
pantul csökkentnek mutatkozik, ha hajdani
építési módját a mostanihoz hasonlítjuk.
Azonban ez, bár fontos, mégis csak átalános
tekintet. De ha ezen templomok egymáshozi
helybeli viszonyát, ha azokat a térképen egy
folytonos láncznak szemeikint tekintjük, azt
is megtanulhatjuk, hogyan csoportosultak
hajdan a helyiségek egy középpont körül a
Szamos és Tisza közti áldott rónaságon,
Szatmár körül, de megtanuljuk azt is, minő
utak segitették elő a közlekedést Erdély- és
Magyarország közt és hogyan fejlődött a
kereskedés mozgalma ezen utakon, hogyan
az ipar ezen utak melletti helységekben.
Magyarországon az erdélyi ut legelőször is
Nagybányát érinti, innen kettéágazva, egy-
felől Mármaros-Szigetn k, másfelé Szatmár-
Németinek tart, amaz ága a Tisza balpart-
ját követi Beregszászig, emez ága keresztül-
metszvén a Szamos és Tisza közti rónaságot,
az előbbivel Beregszászon találkozik; innen
a két ág egyik vonalával eléri Munkácsot,
onnan pedig Ungváron keresztül Kassára
tart, másik áfával pedig a Hegyalja felé fut
s onnan szintén Kassára vonul; végre Kas-
sáról megint két útvonal vezet Lengyelor-
szágba , az egyik a Szepességen, a másik
Sáros megyén keresztül. Ezen egész útvona-
lon van több vég- e9 csomópont; a két vég-
pont Nagy-Bánya és a Szepesség, a csomó-
pont, Szatmár-Németi, Beregszász és Kassa.

Valamint a vég-, ugy a csomópont bő-
velkedett hajdan jeles építményekben és oly
művészeti Ízlésben és hajlamban, melynek
ma alig maradtak fenn nyomai. Jelesebb tem-
plomoknak romjaival találkozunk még Nagy-
Bányán, Beregszászon, Lőcsén, Bártfán, mig
egyedül Kassán maradt fenn hazánk közép-
kori építészetének legtündöklőbb két példá-
nya, a szent Erzsébet egyházában és sz.
Mihály kápolnájában. Ha minden történelmi
okmányunk, minden történelmi emlékeze-
tünk elenyésznék, maga a megmaradt tem-
plomok romja elegendő volna, városaink
egymáshozi viszonyának felderítésére és
azok osztályozására. Főhelyen minden-
esetre Kassa álland, következnék Lőcse, az-
után Nagy Bánya , s erre Beregszász és
Bártfa; mert ezen sorozatban emelkednek
egymás fölött e városok emlékei. Másrészt
ugyanezen városok virágzási korát is vilá-
gosan megtudhatni ugyancsak emlékeikből,
s igy Kassa virágzásával együtt jár Lőcséé,
s csak ezután következik Nagy-Bánya és
Beregszász. Szatmár-Németiben ma a régi
építkezésnek legkisebb nyomát sem találjuk,
de midőn a közel levő helységek templomai
sürüen veszik körül e várost, világos, hogy
itt régenten középpontnak kellett lenni, és
hogy daczára a régi épületek mai hiányának
kimondhatnók, ha erre semmi okiratunk
sem volna, is hogy Szatmár-Németi a XIV. és
XV. században virágzott és hogy több csucs-
ives stylü templomának, köz* és magán
házának kellett lennie. A nagybányai tem-
plomrom stylje tökéletes egyhangzásban

van e város XIV. századbeli pecsétének styl-
jével, mely a legkitűnőbb középkori vésett-
müvek közé tartozik: itt tehát kisebb mű is
bir igen nagy történelmi fontossággal.

Ha Nagy-Bányáról Márm.-Sziget és a
többi 4 mármarosi koronaváros felé fordu-
lunk, a középkori ut folytonosságát és az öt
város közti közlekedést szintén kimutatják
a fennmaradt emlékek vagy azok régi részei;
sőt ezek után is lehet osztályozni az egyes
városok középkori fontosságát. Mint korunk-
ban, ugy régenten is első helyen állott, gaz
dag sóbányái miatt, Márrn.Sziget, s ezen ki-
tűnő jelentékenységét még pár év előtt tem-
plomának nagysága, anyaga és díszesebb
volta bizonyította is, sö- bizonyítja még
ma is a régi templom fennmaradt tornya. S
íme az archaeologia talán még a történel-
men is igazithat; mert az építészeti adat
ellentétben van a történetivel. Huszt, Vísk,
Técső és Hosszumező, e négy koronaváros
szabadalmi levelét már 1329-ben kapta, és
e helységekben sehol sem látunk nagyobb
régi templomot, valamennyi alig tesz tul
egy nevezetesebb falutemplomon, valameny-
nyi csak a XV. századból való, tehát egész
század kivántatott e négy város fejlődésére ;
ellenben Mármaros-Sziget szabadlevele csak
1352 ben kelt, és mégis temploma nemcsak
hogy sokkal nagyobb, hanem olyan is volt,
hogy annak első építését máris a XIII szá-
zadba kell helyeznünk ; mert itt a körives
styl még küzdött a csucs-ivessel. Bizonyos
tehát, hogy Sziget, sóbányái mivelése után,
korábban lett gazdagabb és nevezetesebb
helységgé, mint a többi négy koronaváros,
miből megint következtethetni, hogy ha nem
volt is 1352 előtt valóságos szabadalmi le-
vele, alkalmasint már elébb is részesült kü-
lönös privilégiumban, vagy pedig, hogy
1352-ki szabadalmi levele nem volt legelső,
legrégibbje.

A Mármaros-Szigetröl Beregszászra ve-
zető utón tovább haladván, nevezetes pont-
tal találkozunk Nagy-Szőllős városában.
A nagy-szőllősi csúcs-íves templom hazánk
kisebb mérvű templomainak legjelesebbjei
sorában áll: a mi másutt már sehol sincs
nálunk, annak nyoma itt maradt fenn; t. i.
azon igen díszes áttörött és vasrácsos ajtó-
val ellátott középfal, mely a híveknek szol-
gáló templom részét elválasztotta a főoltárt
magába foglaló szentélytől. E falat a fran-
czia „jubé," a német „Lettner-nek" nevezi,
az utóbbi azért, mert ezen fal mögött és aj-
taja mellett olvasták az evangéliumot és az
epistolát, s igy a német elnevezés e felolva-
sásról, lectoriumról Lettnernek lett elne-
vezve. A na<íy-szőllősi templom, styljének
minemüségénél fogva a, a XIV. században
épült fel; de alig volt Nagy-Szőllös a közép-
kornak legkitűnőbb helysége e vidéken; sőt
e helyet inkább Fekete-Ardónak kell tulaj-
donitanunk; mert fennmaradt temploma ré-
gibb kort mutat a n igy-szőllősinél; s ezt,
eltekintve minden történeti adattól, bizton
mondhatjuk, egyes egyedül az épületet vizs-
gálva, midőn rajta ama jeleket látjuk, me-
lyek a kör íves stylnek a csucs-ivesbe a
XIII. században történt átmenetét jellemzik.
De szerencsénkre fennmaradt némi történeti
adat töredéke is, mely, a feketeardói vidé-
ket a magyar királynők jószágakint tüntet-
vén fel és lakosait a királynő aratóinak
(messores reginales) nevezvén , tökéletes
összhangzatban van a fekete-ardói templom
tanúságával, s igy itt az archaeologia kiegé-
szíti a történetet is. A fekete-ardói templom
hajdan egészen be volt festve, északi falán
még ma is hat kép látható, a többinek csak
nyoma maradt fenn. A régibb templomot e
falképpel a XV. század vége felé látták el,
innen bizonyos, hogy Fekete-Ardó a XIII.

századtól egészen a XVI. századig virágzott.
A fekete-ardóihoz hasonló stylü falképek e
vidék más templomaiban is fordulnak elő, a
Tisza mentében vezető ut szélén; nyugat
felé Szöllös-Vég-Ardó és Bene-ig, mig kelet-
felé még amárm.-szigeti volt templom ujabb
festményei, melyeket ma csak másolat után
ismerünk, szintén hasonlitanak a fekete ar-
dóiakhoz. E vidéken tehát a XV. század vége
felé oly festészeti iskola volt, mely Magyar-
ország többi középkori festészeti iskoláitól
eltér, nevezetesen a Kassa és Lőcse vidé-
kitől, és a vasmegyeitől, mit e két vidék
fennmaradt falképei bizonyítanak. A fekete-
ardói vagy északkeleti iskola jelleme a ré-
gibb szinhangulatnak vegyülése a későbbi
rajzmodorral, innen kitűnik, hogy a művé-
szet a középkorban lasabban terjedt Magyar-
országban északkelet felé, mint az ország
északi részében, nevezetesen Kassán, hol
akkor az ipar is gazdagította lako-ait, s
közvetlenebb érintkezésbe hozta a külfölddel.

Átalán az egész középkor lefolyta alatt,
mint már meg is volt említve, Kassa állott
a felföldi városok élén,se tényt az archaeo-
logia még világosabban és biztosabban birja
bebizonyítani, mint a történet: mert vala-
mint sz. István bazilikája megállapította
a későbbi magyar székes-egyház typusát;
ugy a kassai templomok példáját utánozták
nemcsak Magyarország északkeleti vidékén,
hanem egészen Erdélynek déli határáig,
hol a brassói templomot nem kevés tekin-
tetben a kassai egyház leányának mondhat-
juk; az utóbbihoz még közelebb áll a ko-
lozsvári; a nagybányaiban pedig oly rész-
letek fordulnak elő, mikben a kassai sz.
Mihály kápolna részleteinek egyenes máso-
latára kell rá ismernünk. Hasonló, de sokkal
ügyetlenebb másolattal találkozunk a kis-
szebeni templomban, a Kassa és Lőcse közti
uton, és Lőcsén is vannak későbbi részletek,
melyek a kassai sz. Erzsébet templomra
mint élő-példányra utalnak.

S ezzel ki van mutatva nemcsak a régi
középkori ut folytonossága, de kimutatja az
archaeologiai tudomány még a csekély szám-
mal fennmaradt emlékekben is azon láncz-
szemeket, melyek ezen kereskedelmi ut men-
tében világos folytonosságban voltak; s ime
megmagyarázhatjuk magunknak, miért ma-
radt meg hazánk ezen része még későbben
is, a XVI. és XVII. században, a gyülpont,
melyből csaknem minden nemzeti mozgal-
mak eredtek; holott a XIV. és XV. század-
ban a nemzeti királyok elleni mozgalmak
eredeti helye inkább az ország északnyugati
vidéke volt. (Foiyuu. ww)

A R o z á l i a h e g y
(Sopronmegyében.)

Ki valaha Sopronban vagy legalább a vidé-
kén járt, kétségkívül ismeretes előtte a Boíália-
hegy, melyre feljutni azon számos kéj utazó kozul,
kik ide nyáron át a régi korból fennmaradt érde-
kes Fraknóvára megtekintése végett mindenfelől
kirándulást tesznek, talán egy sem mulasztaná el.

A Rozáliahegy (igy neveztetvén az oda épí-
tett Rozália-kápolnától) Fraknóvárán felül, ehhez
háromnegyed óra járásnyira, közvetlen Magyaror-
szág határszélén fekszik, vagy inkább m -ltoságo-
Ban emelkedik ki az itt elnyúló magyarországi s
alsó-ausztriai határhegységek közül E pontról,
mely a tenger szine felett csak 2270 labnyi ma-
gasságra van, egy pillanattal mintegy 150 ü mér-
földnyi tért futhatunk be, mely a messze elterülő
fény ves hegyek hullámzatos változatain át minden
irányban gyönyörű kilátást nyújt.

\ legszebb tájképekbea tűnnek fel keletre :
a pompás Fertőtava egész kiterjedésében, Sopron
városa, a Hanság, Rábaköz s a gyor-sz -martom
és somlyai hegyek halvány korrajzai; feljebb: az
eeész kis-martom vidék, a pozsonyi várhegy, to-
vábbá a pottendorfi várkastély Ausztriában s
ezámos helység fel Bécsig, nem különben a pólai

hegyek Nikolsburg mel'ett, s a Kiskárpátok;
északra: a Li^ót- és KahU-nbergi hfgyek Bécs
kórnyékén, a mödlingi és bádeni hegylánczolat
egész a nyugatra fekyő roppant Schneeberg ha-
vasig, mely rendesen hókoronás fejjel, mint egy
büszke óriás tekint le a körülötte fekvő kisebb
Rax-alpokra s a gösztriczi, semmeringi és a*pangi
alpesekre- ezekéi' tul kissé lejebb mag isiik a
Wechsel hegység, t»vábbá a wiesmati és kirch-
schlági hegyek, végre hazánk határán belül délre a
lánzséri és lékai (Lockenhaus) hegylánczolat foly-
vást lejtő vonalai egész a községi kálváriahegyig
mint zöld tengeri habok látszanak rengeni.

A Rozáliahegyen levő kápolnát herczeg Esz-
terházy Pál, Magyarország egykori nádora,
lf>70-benaz e vidéken néhány évvel előbb dühön-
gött nagy pe.-tis emlékére épitteté, melyet Szé-
chenyi Pál veszprémi püspök a pestis ellen védő
szent Rozália tiszteletére szentelt fel. A templom
sz. Rozália ereklyéjét egy drágakövekkel kira-
kott ezüst-foglalványban birja, melyet annak gr.
Kollonies Lipót bibornok 1695-ben aug. 19 én
ajándékozott. Maga a kápolna igen egyszerű mo-
dorban van épitve, belseje keresztalakot tüntet
elő, a mennyiben jobbra s balra kissé belebb
épitve egy-egy oldaloltár foglal helyet. Talaja
vörös téglákkal van kirakva, 8 felrünő, hogy
egyetlen szék vagy pad sincs benne, mi hihetőleg
a miatt van , hogy annál többen térhessenek bele
a templom bucsunapján, mely minden évben sz.
Rozália napja (szept. 4.) utáni vasárnap több
ezerre menő bucsús nép zsibongása közt tarta-
tik meg.

E fel- s lehullámzó tarka embertömeg, mely-
ben ilyenkor az uri osztály is szépen képviselve
van, itt e magas fenyves hegyen valóban érdekes
látványt nyújt.

Akorcsma előtti helyet,mely a kápolnától ke-
letre valamivel lejebb esik, e napon valóságos
vásártérré hevenyészik.

A legjelentéktelenebb vásári helyekről elma-
radhatlan mézeskalácsos, süteményes és eszter-
gályos áruezikkeket tartalmazó sátorokat nem is
említve, lehet itt ilyenkor látni temérdek kala-
post, szabót, csizmadiát, czipészt, szűcsöt, gyol-
csost, pipereárust, késes tótot, péket, narancsost,
pántlikás és bátyus zsidót stb. Hogy aztán szo-
kott-e lenni jó vásár — azt az ide gyülekező kó-
borló czigányok s utszéli koldusok nagy serege
eléggé hangosan hirdeti. De a gyümölcsvásár,
mely e bucsus vásáron vagy vásáros bucsun végbe-
megy, méltán beillenék bármely gyümölcskiáili-
tásnak; mert a mit a nemes gyümölcsben oly
gazdag Sopronmegye felvidéke e nemben fel-
mutathat, azt itt a legszebb választékban feltalál-
hatjuk.

A rétfalusi karcsú termetű, s átalán érdekes
külsővel biró gyümölcsárus fiatal nők sorban fel-
állított kosaraikban szemlélheted az alma, körte,
szilva mindenféle nemes faját, s a szép őszi ba-
raczk mellett magát oly kedvesen kináltatva ott
piroslik a legfinomabb „rozáliahegyi" diónagy-
ságu ropogós cseresznye, mely itt rendesen ekkor
érik meg.

Mig e zajgó néptömeg egy része a sátorok
előtt különféle vásári czikkeken alkudozik, az-
alatt sokan a koczkajátékon kísérlik meg szeren-
caéjöket, avagy letelepednek a kövér fűre, 8 egy-
más kedveért a csapra ütött boros és sörös hor-
dóktartalmát fogyasztják. E közben a korcsmában
is megszólal a zene, s olykor yig kurjongatás hal-
latszik ki a mulatozók zajából, mintha csak észre
sem akarnák venni azon éneklő körmenetet, mely
a vásárosok közt magának utat törve épen e pil-
lanatban vonul el a lármás korcsma előtt, hogy
azon az uton, melyen ide jött, bucsui körmenet-
ben, énekeket zengedezve haza távozzék, mely
alkalommal az éneklő és imádkozó bucsujárókat
jobbról-balról a vidék három nyelvén lármázó
kolduscsapat alamizsna végett ostromolja.

Mint az ilyen tömeges összejöveteleknél tör-
ténni szokott, némelykor korcsmai verekedés is
fordul elő és pedig leginkább az ausztriai s e vi-
déki legények közt, kik egy nyelven beszélnek
ugyan, de uiég sem látszanak kellőleg rokon-
szenvezni. (

A Rozália-kápolnatol alig száz lépésnyire
van az u. n. császárerdő (Kaiserwald) gyönyörű
sudár fenyüfáival, hol már osztrák földre s egy-
úttal kincstári birtokra léptünk.

Mindazon kéjutasok, kik nyáron át Sopron
vidékéről a Rozáliahegyre tesznek kirándulást,
ezt leginkább azzal fejezik be, hogy innen kelle-
mes erdei uton, mindenütt az ország határszélén

a ,,nagy feryüfa" s „vadászkunyhó" felé —
vagy pedig egy regényes hegy szorosban fekvő

helységen (Rétfalu, Wiesen) keresztül a „pecse-
nyédi savanyúkút" nevű kis fürdőbe utaznak,
mely ide még jó két órai séta, s a becs-újhelyiek
és soproniak nyári kiránduló helye; a honnan
aztán rendesen a vasút esteli vonatán ismét haza-
térnek Sopronba — a Rozáliahegyen élvezett fel-
séges kilátásra, Fraknóvára érdekes régiségeire,
s átalán e festői táj basonlithatlan szépségére még
bizonyára sokáig kedvesen emlékezvén vissza!

Kápolnai B.

A „Paiinonia"-gőzmalom.
Hazai malom-iparunk az utóbbi évtizedben

oly kiterjedést és tökélyesbülést nyert: hogy azt
Európának egy úgynevezett iparállama sem
multa felül. A magyar liszt mindenfelé nagy ke-
lendőségnek örvend s nemcsak az egész ausztriai
birodalomnak, déli Németországnak és Sveicznak
látja el összes szükségletét: hanem tetemes meny-
nyiségben Egyiptomba s Dél-Amerikába ie ki-
vándorol.

A „Pannónia"-gőzmalmot ületi többi között
az érdem, hogy ezen országokkal kereskedelmi
viszonyba lépett. Nem kiméit sem költséget, sem
fáradságot, hogy a tengeri kivitelre nézve a szük-
séges összeköttetéseket megszerezze; mindent
elkövetett, a mi ezen magyar terménynek elisme-
rést szerezhetett s napról-napra gyarapodó hitele
érdemelt jutalma azon jparkodásnak, melyet e
fiatal vállalat kifejtett.

A „Pannoniad-gőzmalom Pestnek északnyu-
! goti részén, közel a Dunához fekszik. Egyszerű
/ 8 mégis izlésteljes gyári-stylben épült, 4 emeletes
j ház. Hossza 55°; ezenkívül még egy két-emeletes
i melléképület is van hozzá ragasztva, mely raktá-

rakból áll, mig homlokzati részében az irodákat
foglalja magában. A főépület előtt látjuk a gép-
házat, melyben két, Wolf-féle rendszer nyomán
szerkesztett 70—70 lóerejü gőzgép dolgozik*
mely 28 „járást" tart szakadatlan mozgásban s
melyek hetenkint 10,000 mázsa tisztabuzát őröl-
nek meg. Ezen két gőzgépen kivül még egy kia-
sebb is működik, mely éjjel-nappal szivattyúzza
a vizet a Dunából s vezeti a gyárba.

A malom legkitűnőbb részét az úgynevezett
tisztitó-gépek képezik, melyek berendezés tekin-
tetében mindazon kiváló tulajdonokat egyesitik
magukban, miket e téren életbe léptetett az erŐ-
műtao. Valamennyi gép, melyek e malomnál
alkalmazva vannak: Ruston és Társa prágai gyá-
rából kerültek.

A „Pannónia"-gőzmalom egy részvénytársu-
lat tulajdona, melynek vagyona ötszáz darab
1000 frtos részvényből, tehát fél millió forint-
ból áll. .

Európa legmagasb hegye.
Saussure, a jeles genfi természetbúvár, a

múlt század utolsó negyedében megmutatta, bogy
a Montblanc , ,,az európai hegyek királya", me-
lyet addig megközelithetlennek tartottak, az em-
beri akarat előtt végre mégis hódolni kénytelen.
E magasságos útjáról kiadott munkája után,
melyben Európa legmagasb hegyének megmászá-
sát némi regényes színezetben tüntette föl: évről
évrel szaporodott a Montblanc utasainak száma.

Sok ideig legtöbbnyire angolokat csalt a te-
tőre a kíváncsiság, s ha egy ily merész utazó, ki
Európa legmagasabb pontját bejárta, haza térve
a szalonok hőse lett: ily megtiszteltetésért ter-
mészetesen sokat meg mert koczkáztatni egy-egy
fiatal gentleman.

Pedig abban az időben nemcsak erő és bá-
torság, hanem tele tárcza is kellett a Montblanc
megmászásához, mely maga 1000 frankba került.

Egy szeszélyes angollal az is megtörtént,
hogy oly ködös időben ment föl a hegyre, midőn
a vezető állítása szerint épen semmit sem látha-.
tott; mégis megtette az utat, csak azért, hogy el-
mondhassa, hogy fenn volt.

Ez ideig már nemcsak férfi-, hanem nő-utasai
is voltak a Montblancnak, 8 ezek közöl legneve-
zetesebb d'Angeville kisasszony, ki ez utat 1838.
szeptember havában tette meg. „Akkor — úgy-
mond - még férfinak is nehéz "volt a Montblancra
jutni, nőre nézve pedig épen lehetetlennek tar-
tották; nekem sikerült a vállalkozás s a sveiczi és
franczia lapok marasztalásokkal emliték bátorsá-
gomat. Előttem még csak egyetlen egy nő érin-
tette a Moutblano tetőjét, egy parasztod a völgy-
ből, névszerint Paradis Mari, harmmez evvel
előbb mint én, 1809-ben. Midőn ott jártam, még
élt s elbeszélte, hogy neki csak nagy erőmegfe-
szitéssel sikerült följutnia. Az ut telén mar egé :
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szén kifáradt a az ut második harmadának elha-
gyása után pedig a vezetők fölváltva vitték a
tetőre. A mi engem illet, — folytatja előadását
d'Angeville kisasszony — ámbár kábitó, mond-
hatni lethargikus álom környezett, mégis eaját
lábaimon jutottam föl, a nélkül, hogy eszembe
jutott volna, vezetőm segé-
lyét igénybe venn;. A tetőre
érve, ismét visszanyertem
éberségemet. Egy óráig időz-
tem a tetőn a öt levelet ir
tam e helyen. Ezután vissza-
indultam Chamounix-ba, hol
diadallal fogadtak. A szo-
katlan ut egészségemre sem
gyakorolt semmi káros be-
folyást, kivéve, hogy a nagy
hófény után szemein egy
hétig fájt s arezomat a hideg
annyira föl égette, hogy bőre
egéazen lehámlott."

így adja elő utazását
d'Angeville kisasszony, ki-
nek Európa legmagasb he-
gyén, a Montblanc csúcsán
azon ötlete támadt, bogy a
vezetők által még föl is
emeltette magát, hogy el-
mondhass, hogy ő legma-
gasabb helyen volt egész
Európában. — E vállalkozó
szellemű utazónő még 1803
ban is élt Lausanne-ban.

A 'e'nehezebb feladat,
hogy a Montblanc o. ucsá-
hoz járható utat találjanak,
e az első hegymászási kí-
sérletek, minden szerencsétlenség nélkül sike-
rültek. De azért a hegyek óriása még sem
engedte, hogy hátát apró emberek tapossák bo-
ezulatlanul. Vakmerőségeért vagy vigyázatlansá-

nácios, két angol, Djrnford és Henderson társa-
ságában s 12 vezetővel ment föl a tetőre. Aug.
18-ikán indultak föl, s miután a következő napot
a rósz idő miatt megállapodva voltak kénytelenek
eltölteni, aiig. 20-ikán egy napfényes reggelen fél
9 órakor folértek a tetőre. A vezetők ü Ivözlék az

A Pannonia gőzmalom Pesten. — (Myskovszky rajza.)

idegeneket, hogy most már minden veszedelmen
tul vannak. A tetőn reggelizve, vidáman indult
haza felé a társaság a legkedvezőbb időben. Dr.
Ha-nel volt a legutolsó, midőn egyszer észrevette,

a két angol is kimenekült a hó alól, de három
vezető oda maradt, ezek között egy, a ki már ti-
zenegyszer járta meg a Montblancot. A szeren-
csétlenek némi maradványait csak a legutóbbi
években fedezték föl a Bossons jégnek között.

Ujabb időben maga a Montblanc, a teremtés
ez ős müve sem kerülhette

; ••_,, - ki az emberi mivelődés befo-
lyását. Némely ásitozó mély-
ségei, melyek ezelőtt az uta-
sok rémei gyanánt tűntek
föl, már elvesztették nagy
jelentőségüket, mert erős
vas gerendákkal vannak át-
hidalva, a mint az képün-
kön is látható, s az ut 1-öze-
pén egy térés házat épitet-
tek, mely az elesteledő uta-
soknak kényelmes éji szállá-
sul szolgál, s daczára hogy
most a kényelmetlenség ke-
vesebb, az ut 250 frankkal
megjárható, mig ezelőtt
négyszerannyiba került.

Ha valaki a Montblancra
akar utazni, Chamounixból
kiindulva az első napra a
közönséges uti ruha legal-
kalmasabb, de másnap már a
lehetőleg meleg téli öltönyt
kell venni, valamint szögek-
kel kivert erős csizmának sem
szabad hiányoznia. A hó va-
kitó fehérsége ellen kék szem-
üveget kell tenni a szemre, s
álarezot szoktak használni a
nap szúró sugarai ellen.Elein-

te fenyvesek között visz az ut, később mindig kiet-
lenebbé Iesz,utoljára csak kopár sziklák j é g és hósi-
vatag látható,mig fönn a tetőn végtelen messzeség-
be terjedő kilátás tárul föl az ember szemei előtt.

gaért több vezető adózott mir életével; több
alpesi fi lelte sírját a lavinák hótömegei alatt,
B többeknek csontjai fehérlenek ma is a megkö-
zelíthetetlen mélységekben.

Egyik legnevezetesebb szerencsétlenség 1820-
ban történt, midőn dr. Hamel orosz udvari ta-

A Montblanc Európa legmagnsb hegye.

hogy lábai alatt a hó sttlyed. Erre egész hótömeg
zúdult nyakába, mely ellenállhatlanul sodorta ma-
gával. Azt hitte, hogy a lavina csak őt sodorta
el, s midőn a hótömeg alól kiszabadulnia sikerült,
társai közül egyet sem látott, magát pedig egy
tátongó mélység szélénél találta. Kis idő múlva

Érdekés lesz még följegyeznünk, hogy a
Chamounixban levő vezetők igazgatóságának föl-
jegyzései szerint 1786-tól napjainkig 293 volt a
Montblanc megmászóinak összes száma. Ezek közt
187 angol, 39 franczia és savoyard, 21 amerikai,
19 német, s a többi különböző nemzetiségű.
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Izsó Miklós Széchenyi-szobormintája.
Az akadémia palotájának egyik kisebb tere-

mében együtt láthatók jelenleg mindazon szobor-
minták, melyek a Széchenyi-szoborra kitűzött
pályázat leteltével (márcz. 31-ig), részint itthon,
részint a külföldön tartózkodó magyar szobrá-
szoktól beküldettek. .

Mindössze 17 pályamű. Szerzőik neveit is-
merjük, mert az irodalmi pályázatok névtelensé-
gét a képzőművészet körében hirdetett pályaza-

tokra átültetni lehetetlen. Pályáztak pedig:
Benda, Benk, Dunaiszky, Ennél, Faragó, Izsó,
Kuqler Jínos, Kugler József, Marsaiké, Scháffer,
Szandház és ifj. 'b. Vay Miklós. Az utóbbi 4,

Dunaiszky és Marealkó 2 mintával. Egy-két jő
nevű szobrászunk hallomás szerint azért tartóz-
kodott volna a pályázattól, mert hire járt, hogy
a szobor-bizottság már előre el volna tökélve a
Széchenyi-szobrot külföldi miivész által készit-
tetni; miután nem bizik abban, hogy ily nagyszerű
feladat sikeres megoldására alkalmas hazai mű-
vész találkozzék.

A bizottság e szándékáról szállongó hirt
eddig semmiféle tény nem igazolja; keletkezését
pedig legfölebb az akadémia palotájának építési

Izsó Miklós Széchenyi-szobormintája. — (Székely Bertalan rajza után.)



. . * - • * . . • ' ! >

178

•*; f •

u
i . .i

történetéből magyarázhatná valaki, a mikor az
ugyanily nemű aggodalmakat, a magyar művész-
körök keserűségére a reá következő tények csak
ugyan igazolták. Moet is oly emlék felállításáról
van szó, mely az összes nemzet adakozásából
létesül, s midőn újra n\ ilvánulaköz hajtás, hogy
ez országos emlék vajha ne ismét id«gen, hanem
hazai művész teremtő tehetségének köszönhesse
létesülé^ét, annyival kevésbbé tarthatunk e mél-
tányos remény meghiúsításától, mert a pályá-
zat, mely egyelőre csak magyarországi művé-
szek számára lett kihirdetve, minden várakozáson
fölül jól ütött ki.

Legsikerültebb mű valamennyi között Izsó
Miklós szobormintája, melyet mai számunkban
Székely Bertalan, jeles történelmi festészünk hű
rajza szerint mutatunk be olvasóinknak ugy, a
mint az szemébe tűnnék annak, a ki a hidfő tájá-
ról, a Nákó-házzal szemben tekintené a felállí-
tandó emlékszobrot. Széchenyinek férfiasán büszke
alakja, fedetlen fővel, méltóságos magatartással
áll gránit talapzaton. Tagjait ősmagyar szabású,
hosszú attila és prémes kaczagány fedi, bal keze
a kard markolatján nyugszik, jobb keze szabadon
áll és fesztelen mozdulattal mutat áldásos mun-
kásságának jelvényeire, melyek a talapzatot plas-
tikai csoportozatban összekötik a szoborral. Az
élethű, szellemes fő, nyugodt komolysággal áll
vállain, nemes arezkifejezése és taglejtése mintha
azt mondaná: „lm itt műveim! Ilyen voltam, ezt
tettem!" '

A ta'apzat lefelé szélesedő négy oldalát,
bekeretezve az ország 4 cziinerét, cserfalombok
övezik; alul pedig 4 sarkát termésszikla támo-
gatja, összeköttetvén a lánczhidoszlopok aljával
öszhangzó ,,rustico'' által. Az emlékmű körvona-
lai igen kellemesek, a szobor jó arányban áll a
talapzattal; amannak nyugodalmas méltósága,
öszhangzik emennek izlésteljes egyszerűségével.
Az egész műalkotmányt eredeti magyar szellem
lengi át és komoly emelkedett hangulatot ébreszt,
minőt a többi pályamüvek közül egyetlen egysem
bir kelteni a szemlélőben.

Izsó, ki eddig főleg cssik jeles mellszobrai
• által tűnt ki, és a népéletből merített néhány fö-

lötte becses plastilcai művel mutatta be kiváló
tehetségét, a hazai közönség előtt Széchenyi-
szobortiiintájával most fényesen bizonyitá be,
hogy a szobortnüvésjiet magasabb rendű felada-
tainak is megfelelni képes s hogy benne oly mű-
vészt birunk, kinek vésőjére bátran bizhatjuk az
országos erővel létrehozandó Széchenyi-emlék
elkészítését.

Kíméljük a ragadozó állatokat!
Ha a napjainkban mindinkább szaporodó kár-

tékony férgek u. m. egerek, hernyók, pondrók és
rovarok szaporodását figyelemmel vizsgáljuk, le-
hetetlen, hogy azon gondolatra ne jőjünk, hogy
azokat egyenesen mi magunk hivjuk elő nyugha-
tatlan és meggondolatlan szenvedélyünkkel.

Azt tudjuk p. o., hogy a rókák, ölyvek, bag-
lyok és vércsék nagy pusztítói az egereknek; azt
is tudjuk, hogy az egerek, ha egyszer egy határ-
ban elszaporodtak, roppant károkat okoznak, de
arra mégsem gondolunk, hogy hasznos ragadozó-
inkat kímélni is kellene; vagy ha már egészben
kímélni nem is akarjuk, de legalább annyit tehet-
nénk, hogy az üldözést mindig azok kártékonysá-
gához és hasznosságához mérnök!

Valóban csudálatos számítás, mikor nálunk
azon kár, mit a rókák és ragadozó madaraink egy
néhány nyúlban vagy fogolyban okoznak, mindig
tetemesebbnek vétetik mint egész határok termé-
nyeinek elpusztítása; holott józanul fölvéve anyui
még kártékonyabb állat reánk nézve, mint a róka;
mert mig ez utóbbi kártékony férgeink mellett
néha-néha csak oly állatokat pusztít, melyekből
mi semmi vagy nagyon kevés hasznot húzunk, ad-
dig a nyúl szorgalmunk legszebb példányait, a
vetéseket, ültetvényeket és oltványainkatrongálja
és pusztítja.

Még feltűnőbbé válik esztelen üldözésünk
ragadozó állataink ellenében akkor, ha meggon-
doljuk, hogy kártékony férgeink kipusztitására a
szabadban eddig semmi mesterséges pusztitószer
nem létezik; s ha e mellett tekintetbe vennők kár-
tékony férgeink szaporaságat és azok hirtelen
fejlődését — mely őket a pusztitá^ra éltök legelső
szakától kezdve képessé teszi, s ha továbbá össze
hasonlitanók kipusztitott hasznos ragadozóink
aránytalan szaporodását, bizony más gondolatokra
ébrednénk, s több kíméletet mutatnánk irá-
nyukban.

Egy egér élethossza b" évié van fölvéve, s
évenkint átlag 4-szer fiadzik, és egy fiadzásra 6
— 8-at hoz. Egy lepe száz és több petét is rak, e
számot a bogarak körülbelül felezik, s e roppant
mennyiségben szaporodó férgek kivétel nélkül a
növényvilágra vannak utalva, a m- ly nekünk is
főtápszerünk közé tartozik!

Egy róka, ölyv s a t. évenkint csak egyszer,
s csak 4—5 fiút szaporít, de azért ezek száma e
csekély szaporodás mellett is elegendő volna az
egyensúly t'entartására, ha oly kíméletlenül nem
pusztitanók őket. S ha valaha, épen most van és
lesz reájok szükség, midőn mező, kert és erdő-
gazdálkodásunk napról capra jobban halad, s na-
gyobb terjedelmet nyer. — Egy egerésző ölyv
(talco buteo, \iaueebussard) naponkint átlag 4—6
egeret felemészt, e mellett más férget is; egy
róka pedig 20 — 30 darabnak is képes megfelelni.
A czinkék gyümölcs- és erdei fáink gallyain, a
fókusz azek kéregrepedékeiben száz és száz pe-
tét tesznek egyenkint és naponkint semmivé, me-
lyekből máskülönben kártékony hernyók ezrei
állanának elő! Ebből is látható, hogy a természet
ben a helyes arány sehol eem hiányzik, csak az
ember avatatlanul ne rontaná azt!

Mily befolyással van ragadozóink mértékte-
len üldözése kártékony férgeink szaporodására
ezt legjobban igazolják erdős és hegyes vidékeink
hol az egerek rendkivüli szaporodása, napról-
napra észrevehetőbb kezd lenni. És mi okozza
ezt? nem egyéb mint a hegylakók telhetlen va-
dász-szenvedélye! Alig mutatkozik a határban
egy róka. már tíz ember is üldözőbe fogja, s ha
fegyverrel nem sikerül megkeriteni, akkor tőrök,
keíepczék, s méreg által vetnek neki véget. A leg-
utóbbi évtizedben a strichninnel való mérgezések
jöttek divatba, mely az eddig ismert pusztító sze-
rek közt a leggyilkosabb, s e szerint a legkedvel-
tebb is. Ez valódi átka ragadozóinknak, mert az
ezzel megmérgezett dögön — télben, mikor az
egerészés a hó miatt korlátoltabb — nemcsak ró-
káink, de hasznos ragadozó szárnyasaink is sorba
mérgezik magokat; sót ez utóbbiakra még vesze-
delmesebb, a mennyiben távolabbról látják be a
kitett dögöt, s nagyobb térről is sereglenek össze
reája. — Vannak ugyan esetek, hol a strichnin
alkalmazása p. o. farkas vesztéseknél nagyon elő-
nyös, de legalább arra kellene ügyelni, hogy a
mérgezett dög ne szabad helyeken, de eltakarva
p. o. er.lőszéleken, va<íy a^ok balsejében — hol a
farkasnak c*apá-a, fordulója vagy kijárása van —
legyen kitéve, mert gyakran megesik, hogy a dög
félteién is ki van téve, annyi idő alatt pedig egy
egész vidék ragadozó madarai megmérgezhetik
magokat rajta: hiszen a farkast nem annyira a lá-
tás, mint inkább a véletlen veti a döghöz, azért is
a nyilt helyekre kitétel okát csakugyan be nem
látom.

Vannak lövészeink is — és pedig többen,
mint kellene — kiknél az öröm legalább pilla-
natra határtalan, ha — mint ők szokták magokat
kifejezni — egy nagy szárnyú s körmü madarat
— értvén alatta ragadozó szárnyasainkat — lelő-
hetnek. És ez csupa könnyelmű kedvtöltésből
történik , mert húsát nem eszik, tollait s karmóit
nem használják!

Ismerek egy hegyvidéket, hol a földnépe
egyedül ragadozó szárnyasainknak — különösen
az egerésző ölyveknek — köszönhette, hogy a
határain pár év óta csapáskint dúló egerektől
megmenekült. E véletlen azonban azon a vidéken
csak is annak volt köszönhető — mert ott szintén
ki vannak ragadozóink pusztitva — hogy a Kár-
pátok közel vannak, hol ragadozóink a helyek
megközelithetlensége miatt a költés és fiadzás
idején nagyobb biztosságban élnek.

Igaz ugyan, hogy az egereknél épen azt ta-
paszfaljuk, a mit hernyóinknál, hogy nagy elsza-
porodás esetén megjelennek azok ellenségei, pusz-
títói és üldözői —• ha csak messze vidékre nincse-
nek kipusztitva, - s többnyire el is oszlatják
kétségbeesésünket. Az egerek után távolabb vi-
dékekről is eljönnek szárnyasaink, mig hernyóink
és pondróink közt a futonezokat és a filrl-észefot
(Iohneumonen) látjuk dúlni. Az is igaz, hogy az
egerek sokszor nagy elszaporodás esetén egymás-
nak esnek, azaz egymást marják, és aztán fel is
falják, de mindezen kisegítő erőkre várni, és éve-
kig tartó károkat szenvedni bízón bárgyú és
nevetséges dolog ! Nem jobb volna-e hasznos
állatainkat kimélni, hogy azok folytonosan —
mindenütt egyformán — egyensúlyozzák kárté-
kony férgeinket?! A gyarló ember az ily véle'le-
nül jött segítséget reiidesen a maga pusztításai-
nak mentségére használja, pedig hasznos állataink ,
azon természetét, hogy távolabb vidékekre is el I

mennek kártékony férgeink után, inkább arra
magyaráznák, hogy az rendkivüli időkre — a fér-
gek szaporodására kedvezően ható évekre — vo-
natkozik.

Ha valaki néha-néha egy rókát , vadász-
szenvedélyből, fegyverrel kezében, télben fog
üldözés alá, azon nem tudok csudálkozni; de mi-
kor tavaszszal a fiadzás idején bántja, ez valóban
csudálatos. Kopasz mentség az is, hogy a róka
fiatal nyulakkal és szelíd szárnyasokkal táplálja
kölykeit, ez csak kicsiben igaz; sőt inkább az
első időben csak is inkább egerekkel táplálja azo-
kat; de később is, mig a fiatal rókák egész anya
nagyságig nem nőttek, nem mernek szabadabb
helyeken mutatkozni, hanem nappal az erdők sü-
rüjében, éjjel a mezőn gyakorolják ügyességöket
és ravasz fogásaikat az egereken. S ha olykor-
olykor egy pár fiatal nyulacska vagy madárka
áldozatul esik, az még nem ok azok üldözésére.

Egy róka — a mint már ezt feljebb is el-
mondám — rendesen 4 — 5 kölyköt vet, s ha ezek
anyját tavaszkor lelőjük, vagy pedig fiadzás ide-
jén odvában vagy lyukában füstölés által — mert
ez is szokás — megfojtjuk, ép annyi hatalmas
egérpusztitótól fosztjuk meg mezőinket és er-
deinket. Az ily tavaszi pusztításra igen nagy al-
kalmat adnak a még most is sok helyen divatozó
dijak, melyek ugy ragadozó emlőseinkre, mint
madarainkra mai napig is ki vannak téve.S ennél
a dolonál az a legboszantóbb, hogy ez eset
leginkább az erdőgazdáknál látható, kik ha már
nem is tapasztalásból, de legalább szakkönyveik
után ismerhetnék ragadozóink fontosságát. De
így van ez, mikor szenvedélyeinkben határt nem
ismerünk, s azokat oly érdekeinknek, melyek jó-
létünkre kihatnak — elébe teszszük. És ha még ez
is észszerűen volna alkalmazva; de azt tudja min-
den figyelmesen vizsgálódó vadász, hogy a nyu-
lakat nem annyira ragadozóink, mint inkább az
oly vadászok pusztítják, kik azokat a fiadzási
időben — mely márcziustól szeptemberig tart —
süldő név alatt derűre borura puskázzák. E kis
kitérést csak azért tettem, mert ragadozóink di-
jazott pusztítása leginkább a nyulak végett tör-
ténik. iVége k&vetk.) Podhradszky András.

Az angol követség első látogatása
Jcddóban.

(Japán fővárosában.)

Az angol követség egyik tagja ezen neve-
zetes látogatásról naplót vezetett, melyben a kö-
vetkező tudósítások foglaltatnak:

Nangaszakiba 1858. év augusztus 3-kán ér-
keztünk, s hajócsapatunk, mely „Furious" „Retri-
bution" „Calcutta" „ínflexible" „Lee" és „Empe~
ror" sorhajók s fregatteokból állt, a belső kikötő-
ben, a decimai alacsony szikla mellett, melyről a
szárazföldre egy kis híd v »zet, vetett horgonyt.
Ezen szűk helyen kellett azon holland kereske-
dőknek kétszáz éven át tartózkodniuk, kik azon
engedélylyel éltek, hogy Japánnal kereskedhes-
senek. Ezen kényszer ma már nem létezik ; az
idegenek szabadon lépnek be Nangaszaki váro-
sába, s ez engedélyt mi is használtuk, hogy ezen
sínos várost megtekintsük, 8 a japán ékszereké-

ből bevásárlásokat tegyünk.
Ezen város (t. i. Nangaszaki) széles, középen

jól kövezett utczákkal bir. Az ezen utczák két
"elén levő raktárak egyik végtől a másikig átlát-
szók, oly módon, mikép a kertek, melyek mind-
egymás mögött vannak, az utczáról láthatók, de a
mi legcsodálatosabb, ez a rend és tisztaság, mely
mindenütt uralkodik.

A vidék rendkívül szép. A város mögött rna~
Ijas hegyek emelkednek, ellepve a leggazdagabb
enyészélettel, s ép oly változatos mint festői

színben tűnnek fel.
Elgin lord tudakolta a hollandoktól, mikó-

pen fognák fogadni küldetését a japánok; de,
mivel kitérő válasznál egyebet nem nyert, lemon-
lott arról, hogy a helyhatóságokkal ez ügy végett

érintkezzék, s két nap múlva gőzhajónk a szimodai
kikötő felé tartott, mely helyen reméltük találni
az amerikai egyesült államok főkonzulát. Áthajó-
zásunk öt napig tartott, de igen veszélyes volt,
mivel egy tengerszoroson erős vihar támadt rönk,
mely bennünket, egy épen működésben levő tűz-
hányó hegygyei szemben majd a partra vetett.
Végre augusztus 10-én azon gőzhajón, melyet
Elgin lord mint az angol királynő ajándékát volt
átadandó a japán császárnak, szerencsésen meg-
érkeztünk Szimodába.

Itt találtuk a fők^ul t To.ns^Harrisi, j Az u d v ^ c z o k
kardot horda-

Itt találtuk a főkv.azult To
ki ama mély benyomás*, ecseteié, melyet a tien-
szini szerződés megkötése a japánokra nézve
eredményezett, s tudósitott bennünket azon ke-
reskedelmi szerződésről, melyet épen most kötött
ajeddói udvarral, valamint értesített azm ked-
vező hangulatról, melyben mi ezen udvart jelen-
leg találni fogjuk. Sőt annyira ment, mikép titok-
nokát rendelkezésünk alá adta, ki az ország nyel-
vében jártas lévén, nekünk lényeges szolgálatokat

tehetett.
Szimodában két napot töltöttünk, mely város

kisebb, « hasonlithatlanul jelentéktelenebb Nan-
gaszakinál, de mely fényzett árukban gazdagabb
vásárral bir amannál, kikötője meglehetős, csinos,
bejáratánál hullámtörő által védett, mely nagy
hajóknak lehetővé teszi, hogy a legerősebb hab-
torlás daczára ott horgonyozzanak; de bajosan
fog valaha ezen hely európaiakra nézve nagyje-
lentőségű tengeri kikötővé válni.

Az amerikaiak sikerei által felbátorítva, El-

Az udvaro £
nak; haüdito ételeket hoznak

A Pozsonyban alakult fogyasztók egylete
eddig főkép hivatalnokokból áll fenn, kik az árak
ingadozását leginkább megérzik, miután kisza-
. 6 . , „ C...A.-Al. m e H e t t - <•- =-f.5=5 A,!lr.

csinos kis szekrényeket használnak, azokra írják
a ielenlevők neveit, hogy tudják, kiket kínáljanak
meg újból a maradék-ételekből. Azon nyolez nap
alatt, melyet a szárazon tölténk, volt alkalmunk a
várost s annak egész környékét megtekintenünk.
Szerintem Jeddo a világ városainak egyik legszeb-
bike, s legalább felülmúlni őt egyik sem lehetne
képes. Rendkivüli terjedelme, utczáinak s koz-
épületeinek nagyszerűsége, számtalan lakóinak
udvariassága Paris s Londonnal helyezik párhu-
zamba s némely tekintetben ezen városokat felül
is múlja. Különösen azon városnegyed, melyet a
Mbérherczegek 8 egyéb előkelő urak laknak, erő-
sebb benyomást tesz a szemlélőre, mint Westend
és az elyséei mezők; az utczák naphosszant telve

Az amerisaiaK. BIÜCIOI <**..—
gin lord elhatárzá, a tengeröbölre fölfelé Jeddo
városáig hajózni, Kanayaván tul, mely a hajózás
legvégső határait jelzi, 8 melyen tul sem Commo-
dore Perry, sem Harris, sem Putyatin admirál
hatolni nem bátorkodának. A japánok minden
áron vissza akartak bennünket tartóztatni, 8 azt
álliták, hogy fentebb elsülyedt sziklák, örvények
s ezer más veszélyek lehetetlenítik a hajózást.
Azonban Osborn kapitány ezen japán pilóták
csacsogásaira nem hallgatott, s mindnyájan fel
lévén buzdulva a rendkívül nagy főváros láttára,
mely szemeink előtt elterült, megparancsolta
hogy az elé hajózzunk. Nem sok időbe múlt, 8
büszkén eresztők le a horgonyokat a japán hadi-
hajók között, negyedórányira ason ágyutelepek-
től, melyek a várost védelmezik.

Mellettünk azon gőzhajó horgonyozott, me-
lyet a hollandok a japán császárnak ajándékoz-
tak. Magas árboczán a japán zászló lobogott:
vörös földgömbbel fehér mezőn. Némi távolban
több magas párkányu hajó látszott, esetlen fjr-
máju, holland minta szerint építve, hihetőleg
még Van Tomp idejéből.

A város a tengeröböl hosszában, félkörben
több mérföld kiterjedésű. A világ legnagyobb
városának tartatik, mivel körülete Londonét meg-
haladja s harmadfél millió lakossal bir.

Alig veténk horgonyt, sajkákban, melyekc sá
szári színekkel valának díszítve: fehér vezérzászló
s vitorlazászlóval, középen a fekete lóherlevél
büszkélkedvén, magas állású egyének léptek a
fedélzetre. A követtel kivántak szólni, s felhívták
őt, miután üdvözölték volna császáruk nevében,
költöznék át az országban levő lakásba, miután
ott könnyebben lehetne az alkudozásokat foly-
tatni, mint a horgonyfenék iíy nagy távolában,

- • • ' —,_.!l — <41U;;i;

és az elyséei mezők; az utczák n p
vannak csinos öltözetü, megelégedett s szorgal-
mas néppel. Jelenlétünk okozott ugyan némi kí-
váncsiságot részükről , de azért udvariatlanul
sehol sem bántak velünk. Egyébiránt Jeddo rend-
őrsége igen szigorú. Egy izben egy mestersége-
sen készült vízesés közelében időztünk, hol egy
csinos sátorban nők árultak theát és frisitőket.
Nekünk feltűnt, hogy ezen japán nők egynémelyi-
kének szép fehér fogai s fekete szemoldjei voltak,
mig más asszonyok fogai ébenfeketék valának s
szemöldjeik hiányzanak. Mi lehet oka a toilette
ezen ellentétjeinek. Amazok fiatal leányok, ezek

kek áremelkedését olykor nem képesek fedezni a
igy adósságba, végre nyomorba sülyednek; mig a
kereskedő az agio emelkedését igen ügyesen fel-
tudja használni — a fogyasztók hátrányára.

D.J.

E K y v »- í * g .
— (Petőfi a külföld előtt.) A „Sürgöny" tár-

czája figyelemre méltó czikket közölt, melyben
elő van sorolva, mily méltánylattal találkozott
Petőfi a művelt külföld részéről. A B'ádecker-féle
elberfeldi könyvkereskedés hirdetése szerintPetőfi
német fordítása tízezer példányban kelt el a világ
könyvpiaczán. Flamán nyelvre Hiel Manó, len-
gyelre Sabovszki, dánra Andersen, i.Jaszra Pal-
lucci (és Helfi Ignácz), s angolra Bowring fordí-
tottak tőle. II, Miksa, az elhunyt bajor király,
örömmel olvasta „János vitéz"-ét PS „Bolond
Istók "-ját. Amerikában most rendeznek kiadást
költeményeiből. Brüsszelben negyed ivnyi nagy-
ságban árulják a költő fényképeit. Magyar László,
ki egy néger törzs fejedelemleányát vette nőül,
DH-Afrikában az ő verseit szaval:atja fekete fiai-
val. Mondják, hogy Fejedelernasszonyunk Bécs-
ben is sokszor eredetiben olvastatja magának

férjes nők voltak, mint hallók.
Jeddo áruraktáraíban nagy a fényűzés, a

nagy választéka van bennök a különféle tárgyak-
nak, jelesen a selyemszövet-irak erősen képvisel-
vék. A hollandok útmutatásai után birnak a, japá-
nok is már ez idő szerint táosodronyokkal,
gőzgépgyárakkal, sőt vasutakkal is. Hajórajukban
három gőzhajó is van, melyet benszülöttek kor-
mányoznak. Midőn a szerződés megkötésekor az
ajándékul szánt gőzhajót a császári biztosoknak
át kellett volna szolgáltatnunk, ezek arra kértek,
hogy annak nevét „Emperor" (császár), mely saját
eszök szerint sértő czim „Sárkányra" változtas-
suk, mivel ezen név háts'-indiai fogalmak szerint
egy oly mythologiai tényt jelent, mely természet-
feletti tulajdonokkal dicsekszik.

Angol források után: Kun Pál.

Petőfi költeményeit, — Ds legismertebb Petőfi
Németországban, miután ott legtöbb fordítója
volt. — Kertbeny több európai nevezetességtől
kapott Petőfire vonatkozó leveleket, melyeket a
nemz. múzeumnak fog ajándékozni. Egyikben
Beranger „nagy költőnek" nevezi Petőfit. Heine
ezt irá róla: „magam is csak kevés oly természe-
tes hangot találtam, minőben e nép fia oly gaz-
dag, mint a csalogány. Mi, a reflexió emberei, ily
eredetiség mellett valóban szánalomra méltók
vagyunk." Humboldt Sándort meglepte, hogy hir-
telen és oly közel ily pompás virágot talált. Amim
irá: „Eltévedek könyvében, s mélyen elvesztem
benne magamat.'- Uhland megjegyezvén, hogy a
fordításokból nehéz a költőt megítélni, azt mondja:

s au<j.
mely hely nem épen veszelynélkuli.

Elqin lord a meghívást elfogadta, „
17-kén kísérete, a magasabb állású tisztek s d.sz-
őrsé- a „Furious" zenekarával együtt kihajózott.
A^ japán hatósági személyek hivatalosan öltöz-
ködve vártak bennünket a kikötőnél, s felhívtak,
hogy ülnénk hordszékekbe, melyek által gyorsan
ezátlittattunk lakásunkba, melyek elfogadásunkra
már az előbbi napon készen álltak.

Ázom tó, mely a nagy udvartér közepén léte-
zett, hol a menet megállt, sej eté m.kép buddha
zárdába vagyunk szállásolva. Valóban az első
k l r a , melybe beléptünk, nem is volt egyéb, egy
kis templomnál, melyet nagy ^ n y o z o t t balvá-
nvok, ércz-esillárral ellátott oltár dobok papir-
lámpák s más vallási készülékek ékítettek. Nem
messze innen egy zárdaforma épület volt, mely
több lakoaztáljt foglalt magában, melyek azonban
dísztelenek valának, noha tisztán tartottak mivel
az előző napon talajuk uj gyékényekkel lát-
tatott el. , , , ,

A császár saját palotájából rögtön dvis ebé-
det küldött, mely a khinai konyhára emlékezte-
tett, de ezen alkalommal minden egyén szamára
külön asztal téríttetett. Kétségkívül azért válasz
tatott a szolgálattétel ezen alakja, hogy az illem
unalmas formaságai kikerültessenek. Másnap
Vprflte mesr »z alkudozásokkal megbízott hat csá-
szári ne?czgeg működését, .> Elgin lord e végből a

- A r^Wííiába ment, hol a külügyminiszter
S t g Ö t Í Midőn belépünk, kfrtek, huz-
nok le czipőinket, mivel Japánban az a szokás,
hogy a tiszta szőnyegzetet be ne mocskolják az
utczán hordott sarukkal; de midőn a szolgák lát-
ták, mily nehezen váltunk meg; csizmáinktól, ki-
eeg tőül behúzták azokat powtoyal. Az alkudo-
2ok alatt doh-íny, becsinált sütemény s h e a -
val kináltak, de ezt mi tulerosnek találván,
nem igen élvezhettük.

A fogyasztók egylete Pozsonyban.
A fogyasztók egylete 149 taggal múlt hó

4-én tartott alakító közgyűlésen végre létre jött
és f hó 3-kán működését megkezdé.a mennyiben
az egyletbsli ta^ok élelmi és iparbeli czikkeiket
azon naptól fogva 5%-al olcsóbban veszik mint
mások; az e czélra ajánlataikkal jelentkezett ke-
reskedők és iparosok a fogyasztóktól ideiglenesen,
a társulat által kibocsátott 1 ftos, 5 és 10 kros
iegyekkel elégittetnek ki, melyeket azok az egy-
let/pénztárnál háromszor egy hóban beválthat-
nak, ekkor azonban levonatik a felajánlott szaza-
lék ' mely az ajánlat szerint különböző, de az 5%-ot
mindenkor meghaladja; az 5 % a jegyvásárlásnál
a fogyasztók javára esvén, az azt meghaladott
összeg a tartaléktőkéhez csatoltatik. Az így fel-
szaporodott tőkébSl később maga a társulat fjg
angol mód szerint raktárt állítani s sajat czikkeit
árusi'ani. , . . . . , ír. «

Ho»y ez nem hiu remény, kitűnik a létező
példákból. Angolország hol a társulási szellem
elhatott a nép legalsóbb rétegeibe, a munkasok
által részvényeken - melyek legtöbbje a 12 ltot
nem haladja meg - alapított 32 gyárt mutathat
fel, most ezen gyárak 12000,000 ftot képviselnek
és évenkint 40—50 szazaiékot adaak a részvénye-
Q a Ír TI ^ KT

Az első tulajdonképi fogyasztási egylet
1843 ban Rochdaleban Manchester mellett gya-
potszövőkből alakult, kik ez által mintegy társu-
lati és anvagi létük emelésére törekedtek; minden
tag hetenkint 6, később 9 krt tartozott az egyleti
pénztárba fizetni, ez oly kevés volt, hogy az első
évben tőkéjük alig ment 336 ftra, mégis buszkén
nÜp^ék el magokat „Rochdali úttörőknek." Ezen
S ^ e t s í ö f mint segélyző egylet működött

fordításokból nehéz a költőt m e g , j
Petőfi oly költői természetnek látszik, hogy na-
gyon megjutalmazná a fáradságot: nyelvét meg-
tanulni caak azért, hogy őt olvashassuk. Boden-
stedt szerint: Petőfit — más nemzetek mai leg-
jobb lyrikusaival összehasonlítva—kevés közelité
meg, s egy sem multa felül. Grimm Hermán e
szavakat irá: Petőfi ugy áll előttem, mint a kit
minden idők és népek legnagyobb költői közé
kell számitanunk. — A magyar ember lelke ör-
vend a nemzeti költő e világdiadalainak hal-
lattára.

— (Dugonics Jolánkája.) Dugonics András
„Jolánka" czímü müve élőbeszédében olvassuk:
„Beniczki Jolánkának, unokám szülöttének, Cson-
grádváraiegyóben Szegvárra" . . . . ,,valamint
Etelkát édes anyádnak kedviért irtam ; ugy an-
nak leányát Jolánkát te érted szerzettem." És az,
kinek kedveért e század elején irodalmunk derék
bajnoka e most is pietással emlegetett regényfis
művét szerezte, még most is él Csongrádmegyében
Szegváron, Bécsi Józsefné asszonyság személyé-
ben ; ki is mint a nagyhírű Dugonics András
unokája, kegyelettel őrzi annak nevét, s az érette
s nevére czímzett könyv nagyobb részét még
most is tudja könyv nélkül. a-^-b.

— (Szomorú ötszörös öngyilkosság) foglal-
koztatta e napokban a bécsieket. E. hó 3-án reg-
gelre Tuvora Ferencz szerkesztő és az ismert
kéjvonat-rendező, nejével és három gyermekével
együtt megtnérgezte magát. Tuvorát nejével há-
lószobájokban, 18 éves gyönyörű leányukat Luj-
zát a másik pzobában külön feküdve, a másik két
fiút Józsefet (17 éves) és Károlyt (12 éves) pedig
egymás mellett feküdve meghalva találták. Egy
csészében még ott volt a méreg maradványa,
mely az öt áldozat életét kioltá. Tuvora a börzén
és egyéb vállalatokban igen sokat vesztett az

b i időb h t á i pénze

íársulat etsíöf mint segélyző egyle
P , 50/ mellett a tagok kölcsönben részesültek
1846 ban az egylet már húst kezdett árulni.
1855-ben tulajdon gyapotszövő gyárt alapított,

JwnPk tőkéié jelenleg 800,000 ft; ebből leg-
n i í b b í még egy hizépitő fiókegylet nőtte kiujabban meg S, ^ ^ m u n k á 8 o k

S t a í k ' ü í ö n 600,000Pft. tőkét képvisel. Ezen
eleinte jelentéktelennek tetsző egylet jelenleg 3
millió ft tőkéről rendelkezik.

énzeutóbbi időben, ugy hogy most már annyi p
sem maradt, miszerint a húsvéti ünnepekre Jeru-
zsálembe szállított kéjutazókat visszahozassa.
Közölte szerencsétlenségét nejével, s ^határoz-
ták magukat az öngyilkosságra. Tuvora két leg
sebb gyermekét, a 11.éves Ferenczet és 9 * ? 8 * |J
dolfot éjjelre a földszintre vitette *. A
bábán egy levelet találtak Tuvora^éves fc> ,
melyben csak annyi volt: ' > b z ^ e " , r n _ t n k hogv-
én, Lujza és József szintén elhatároztuk, Hogy
meghalunk."
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Irodalom és művészet.
•* (A „Magyarország anyagi érdekei') czim

alatt Szathmáry Károly által kellő avatottsággal
szerkesztett nemzetgazdasági folyóirat, ezentúl heti
lappá alakul. A mutatványszám, czéljának megfe-
lelő tartalommal, már meg is jelent. A szerkesz-
tést továbbra is Szathmáry Károly fogja vezetni,
s a lap ára egy évre 10 ft. A mutatványszám czik-
kei a következők: Pest és alföld fiumei vasút. A
földmivelő népesség czélszerü oszlatása. Közgaz-
dasági reformok és feladatok. Egy szavazat az
uzaoratörvények megszüntetésére. Dohányterme-
lési viszonyainkhoz stb.

— (Megjelent vj röpiratok): A végrehajtási
eljárás hazai törvényeink s a mostani ideiglenes
szabályok szerint és nézetek a végrehajtás módo-
sításáról. Irta Seregi Józsa, köz és váltóügyvéd.
- A berlini magyar egylet 18 esztendős életének
némi vázlata. Irta Szakács Mózes. — Evi jelentés
a miskolezi nyilvános közkórház 1865. évi műkö-
dése eredményéről. Közli Popper Jázsef orvosse-
bész tudor etb. (Külön lenyomat az „Orvosi
Szemle" 1866. évi első füzetéből.)

** (Hat erede'i magyar zenekép) czimmel egy
zenefüzet jelent meg liózsa völgyig és társa müke-
reskedésében. Zongorára szerzé Ábrányi Kornél.
A hat zenekép a következő: Merengés a pusztán.
A csárdában. Rom4ncz. Szegény legény búia. Rege
a pásztortüznél. Czipruslomboknál. — Ábrányi
azon zenészeink zászlóvivője, kik a magyar
műzene megalapítását, s valódi művészi formák-
ban fejlesztését tűzték ki dicséretes feladatul. E
zeneképekben e törekvést a gyakorlati térre átül-
tetve veszi a közönség, s ajánlására elég annyit
mondanunk, hogy pesti zenészi körökben átalá-
nosan elismerik, hogy e szerzemények művé-
szeti becscsel birnaK

** (Megjelent zenemű.) Németh Jánostól egy
uj szerzeményü csárdás jelent meg Treichlin-
ger műkereskedésében „Merkúr-csárdás" czimmel.
Ára 60 kr. E zeneművet a budai udvari bálokon
is előadták.

Egyház és iskola.
** (A pest-ferenczvárosi templom építésére)

adományok gyűjtése végett egy nőbizottmány
alakult b. Sennyey Pálné elnöklete alatt. Á
védnökséget Császárné Ő Felsége méltóztatott
elfogadni s egyszersmind 1000 ft. adománynjal
járult az emiitett czélhoz.

** (Gyászi'stenitisztelet az elhunyt kalocsai
érsekért.) Kalocsán e hó 11-ikén tartották meg a ;
gyászistenitiszteletet Kunszt József érsekért. Az
engesztelő sz. misén Bartakotics Béla egri érsek
pontifikált Ez alkalommal Váray pesti karigaz-
gató vezérlete alatt, buda-pesti művészek közre-
működése mellett Mozart requieme és Weber C-
dur-miséje adatott elő. Az emiitett napon külön
gőzhajó ment Pestről Kalocsára.

** (Iskolai alapítvány.) Makón Návay Ta-
más volt 1861-iki képviselő 236G ftra menő ala-
pítványt tett, makói születésű szegény sorsú tanu-
lók javára oly módon, hogy ezen tőke kamataiból
évenkint 100 ft. összeget, jogi, ipar-, kereske-
delmi vagy gazdasági pályára készülő ifjak fel-
yáltva nyerjenek valláskülönbség nélkül, teljes ki-
képeztetésökig. Ha pedig a tőke 5000 ftig növeked-
véD, az évi kamat 300 ft lesz, ezen összeget szintén
egy tanuló nyerje az imént emiitett szakokból. A |
szép és nemes czélu alapítvány jótékonyságában
ez évben Polgár Péter műegyetemi tanuló ré-
szesült.

** (A pesti föreáltanodában) egy természet-
tani tanszék megürült, s reá négy hét alatti pá-
lyázatot nyitottak. A fizetés 1200 ft.

** (A dobozi ref. egyháznál), Békésmegyé-
ben, lelkészszé Kéri Kálmán eddigi pesti segéd-
lelkészt választották meg, ki ugy alapos képzett-
sége mint szép előadási képessége által az itteni
közönség osztatlan tetszését is kiérdemelte. E
szerint a dobozi ref. egyház ezúttal igen szeren-
csésen választott.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
f (Állampapír pénz kiadása) az eshetőle-

ges hadi költségek fedezésére, ugy látszik, komo-
lyan szándoka a kormánynak. Német lapok sze-
rint miniszteri tanácskozást is tartottak e tárgy-
ban. E rendszabály, ha létesittetnék, oly követ-
kezményeket vonna maga után, melyek a birodalom
gazdászati állapotait alapjaikban megrendítenék.

T Á R H Á Z .
. •/ (Azon magyar dohány termelök,) kik kivi-

telre termeltek dohányt, és márcz. 31-ig el nem
adhatták készletüket, mely határidő után az meg-
semmisítendő lenne, folyamodtak e határidő meg-

! hosszabbításáért. Ennek folytán a pénzügyminisz-
; terium ez egyszer, kivételkép elrendelte, misze-
| rint a dohánylevelek az ültetőktől a kincstár
; részére beváltassanak.

•J (Terménycsarnok fölállítását tervezik Deb-
reczenben.) A tervezett alapszabályok hason-
lók más e neuaü intézetek alapszabályaihoz. Az
első három év alatt fizetnek költségek fedezésére
a helybeli tagok 10, a vidéki tagok 6 forintot
évenkint. A csarnok ezúttal 3 évre alakul. A csar-
nok megalakulhatására 120, tiz forintot fizető
tagnak aláírása szükséges.

— (Az első magyar átalános biztosító társa •
ság,) tekintettel a vetéseknek áldott aratást igérő
állására, tekintettel az árak jelen olcsóságára s a
pénz szűk voltára, és azon czélból, hogy a jég
elleni biztositásnak mind nagyobb körben elter-
jedését előmozdítsa, jég elleni biztosítás dijait a
kukoricza (tengeri), a kalászos termények, az
olajnövények (mint repeze, bivicz atb.), a len és
kender és a hüvelyes veteményeknél tetemesen
leszállttá. A biztosítani óhajtó felek bővebb érte-
sítést az illető ügynököknél nyerhetnek. A kö-
zönség, melynek rokonszenve az első magyar
átalános biztosító társaságot oly tekintélyes ál-
lásra emelte, hiszszük, kedvesen fogja ez értesítést
fogadni, mely a társaság méltányos eljárásáról
tesz tanúságot.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tud. akadémia) math. és termé-

szettudományi osztályának e hó 9-ikén tartott
ülését az uj elnök ben.utatásanyitá meg. A titkár
fölolvasta Majláth György főkanczellár levélé',
melyben tudatja, hogy b. Eötvös Józsefnek el-
nökké választatását Ő Felsége megerősitni mél-
tóztatott, s bernutatá egyszersmjnd a főtárnok-
mester erről szóló hivatalos átiratát. Kubinyi
Ágoston t. tag az akadémia nevében üdvözlé az
uj elnököt, melyre b. Eötvös József rövid de me-
leg szavakkal válaszolt. Beszédét a jelenvoltak
zajos éljenzése kisérte. — Ezután Pákh Albert
1. tag fölolvasta Szász Károly bizottmányi előadó
jelentését a Karácsonyi-féle vigjátéki pályázat
eredményéről. A pályaművek közt voltak olyanok,
melyek még a papirt sem érdemelték meg, melyre
irva voltak. Csak ,,A tévutak" és „A jóféle mag-
vak kikelnek" czimű két vígjáték volt némi figye-
lemre méltó, minthogy azonban absolut becscsel
ezek sem bírtak, a bírálók egyhangúlag inditvá-
nyozák, hogy a 200 arany ne adassék ki, hanem a
legközelebbi pályadíjhoz csatoltassék. Ez indit-
vánjt az akadémia elfogadta. — Ezután Feszt
Vilmos r. tag „Magyarország álladalmi s országos
utai" czimű értekezésének folytatását s végét,
— Nendiwich Károly r. tag pedig Kalchbrtnner
Károly 1. tagnak „A szepesi moszatok jegyzéke"
czimü értekezését olvasta fel.

— (A párisi magyar egylet) — mint nekünk
onnan Ájtai Albert egyleti jegyző irja — folyó
hó 1-eején tartván negyedéves nagygyűlését, áta-
lános szavazattal Horn Ede hazánkfia választatott
elnöknek. Mennyi bizalma van az egyletnek Horn
úrhoz, kitűnik különösen abból, hogy mielőtt a
választás kezdetét vette volna, Horn ur az egylet
szándékát, melyről értesülve volt, előre megkö-
szönte, s kérte, hogy az egylet e bizalommal mást
ajándékozzon meg, mivel csoportos elfoglaltsága
miatt alig felelhetne meg azon kötelezettségnek.
Azonban az egylet tagjai — mintha összebeszél-
tek volna, egy kettőt kivéve — Horn úrra sza-
vaztak, mely közóhajtásnak ellen már nem állhat-
ván , hangos éljenzés között elfoglalta elnöki
helyét. Jegyzőül, pénztárnokul és bizottmányi ta-
gokul az előbbiek újból megválasztattak. Az egy-
let egyéb nevezetesebb működéséről — mivel még
tiszta eredményt nem mutathat fel — a jövő negyed-
évi jelentésben fogjuk a közönséget értesíteni.

= (Az első magy.átalános biztosító társaság)
életbiztositá8Í üzletágának 1866. márcz. haváról
szóló kimutatása szerint köttetett uj biztosítás ha-
lálesetre 367,500 ft. összegben, élet esetében fize-
tendő: 97,900 ft. összegben, összesen 465,400 ft.
Idegen pénznemekben 1800 arany, és 1000 lira.

•• (Az erdélyi kölcsönös biztosító társaság)
csakugyan az első magyar általános biztosító tár-
saságba olvadt, s működését a folyó hó 3-án Ko-
lozavártt tartott közgyűléssel megszüntette.

Mi újság?
** (A főrangú műkedvelők hangversenyében,)

melyet ma, 15-ikén este rendeznek a nemzeti szín-
házban a pesti jótékony nőegylet javára, — a kö-
vetkezők vesznek részt: Oyürky-Orczy Sarolta
bárónő, b. Ambrózy Mária, gr. Csekonics Margit,
Széphegyi T. k. a., Dubez Péter, Jámbor Jenő,
Theisz Péter, s a nemz. szinház zene- és férfikara.

— (A főrendiek jótékonyczélu hangversenye
Pozsonyban.) A felsőcsallóközi szűkölködő test-
véreink javára, virágvasárnapon főrendüink köz-
reműködésével rendezett s fényesen sikerült
hangverseny részleteiről és eredményéről kime-
ritőleg írtak a lapok; többi közt kiemelték a
világhirű Sontagh Henriette leánya, Rossi Mária
grófnő művészi énekét, mely valóban az est fény-
pontja volt; feledék azonban említeni azok neveit,
kiknek a fentebbi hangverseny létrejöttét egye-
dül köszönhetni. Az eszme dr. Czilchert Róbert
jeles gazdászunk agyában fogamzott meg s annak
kivitelénél az érdem Pálffy Matild grófnőt illeti,
míg a rendezésnél Sebottendorf báró jeleskedett.
Miután a 224 ft. 48 krnyi költséget a közreműkö-
dők maguk fedezék, az összes jövedelem — mely
a felülfizetéssel együtt 1170 ftot eredményezett
— a nevezett szükölködőknek jutott. Ismét meg-
mutaták tehát főrendüink — irja pozsonyi tudó-
sitónk — hogy nemcsak czélnélküli fényt űzni,
hanem ezen fényt szűkölködő testvéreik felségé-
lésére érvényesitni is tudják.

** (Az uj országházban a hír laptudó sitóknak)
oly czélszerütlen helyet jelöltek ki, épen a köz-
karzat közepén, a honnan teljes lehetetlenség lesz
pontos és hű tudósításokat irniok. Az oszlopoktól
alig láthatnak valamit. A lapok erélyes fölszóla-
lásai után azonban remélhető, hogy e bajon csak-
hamar segitni fognak, még mielőtt a tanácskozá-
sok az uj házban megkezdődnének, s ez óhajtás
csakugyan annál méltányosabb, mert egyenesen a
nagy közönség érdekében történik, mely az or-
szággyűlés tanácskozásairól csak a hírlapokból
értesülhet.

** (A budai népszínháznak) csakugyan vége
lesz. Beszélik ugyanis, hogy az épület telkét ház-
helyekre osztva eladjak; eőt már akadt volna is
egy vállalkozó, ki az egész telket meg akarná
venni, hogy ott három emeletes szállodát épít-
tessen.

*' (A debreczeni szinház ügye,) mely utóbbi
időben nagy bonyodalmak közt forgott, hihetőleg
kedvezőbb viszonyokba fog jutni. Ugyanis a szin-
ügyegylet, fölkéretvén, egy életrevaló tervet ké-
szitett a szinház ügyében s e tervjavaslatot a vá-
rosi színházi bizottmány örömmel fogadta és e
bizottmány elnöke Szöllösy János polgármester,
mint a „H-gy" irja, azonnal megbizatott, hogy a
szinház ügyének óhajtott s nvelőbbi kifejlése vé-
gett a szinügyegylettel értekezzék.

** (Köszönetnyilvánítás.) A keszthelyi orszá-
gos gazdasági felsőbb tanintézet, Emxch és He-
ckenast könyvkiadó uraknak köszönetét nyilvá-
vánitja azon értékes könyvgyűjteményért, mely-
lyel az intézet könyvtárát megajándékozták.
Egyszersmind fölkéri az intézet iránt érdekkel
viseltető szerzőket és könyvkiadókat, hogy könyv-
tárát, főleg a gazdaság, erdészet és természettu-
domány körébe vágó munkákkal gyarapítani
szíveskedjenek.

** (Két gyilkosság) történt Fogarason e na-
pokban. Egyiket egy kaíonatiszt szolgája követte
el, ki egy szabadságos katonát a piacz közepén
fényes nappal halálra vert. A másiknál egy 14
éves leány az áldozat, kit szobájában összetört
tagokkal, megölve találtak. Egy gyermek vallo-
mása s több összevágó körülmény után a gyanú
egy szabólegényt sújtott, ki sejtve a hatóság rá-
irányult figyelmét, megszökött; azonban csak-
hamar kézre került, s megvizsgáltatván, ruhái
ujonmosottaknak találtattak, melyeken a vérnyo-
mokat jól ki lehetett még venni. Tagadása hasz-
talan volt, végre is beismerte iszonyú tettét, s
most a börtönben várja a megérdemelt büntetést.

** (Az állatkert számára) egy paraszt asz-
szony hat gyöngytyuktojást ajándékozott kiköl-
tetés végett. E végre ugyan nem használhatják,
mindamellett örömest vették, mint jelét annak,
hogy a nép is tud valamit az állatkertről, s van, ki
azt előmozdítani kívánja.

** (A Tisza áradása) megszűnt. A víz ismét
visszatér az eddig elbontott területekről, és szél-
csend állván be, a gátakat sem rongálja. Most
már nem félnek az árvíztől.

fflelléklet a Vasárnapi üjság 15-dik számához 1866.
** (A képviselőház apr. 14- diki illését) már

az uj országház epületében tartotta.
— (Olvasóegylet Tisza-Várkonyban.) Az ol-

vasóegyletek egyre szaporodnak a vidéki közsé-
gekben, így ez év elején Tisza-Várkonyban is
alakult a község értelmesb tagjai között egy ol-
vasó egylet, melynek alapszabályai s rendes tiszt-
viselői vannak. Áz ottani közbirtokosok nem csak
mind tagjai, hanem némelyek saját koltségökön
még néhány hírlapot is járatnak az egylet szá-
mára. — Ugyaninnen írják, hogy itt is a legjobb
termésre van kilátás s a buzavetések april elején
már oly szépek voltak, mint más években május
közepén.

** (Halálozás.) Molnár Jánosné, szül. Sztrokay
Lujza asszony e hó 4-ikén elhunyt. Egyike volt
azon derék magyar nőknek, kik ugy a felebaráti
szeretet és jótékonyság gyakorlásában, mint a
közügyek és hazai vállatok támogatásában egy
formán kitűntek. Az akadémiánál 1000 aranyból
álló alapítványt tett tudós atyja, néhai Sztrokay
Antal nevére. A múzeumban levő 8 a magyar nők
által állított Himfi-emlék is az ő buzgó kezdemé-
ményezésének s fáradozásainak eredménye. Béke
legyen hamvai fölött!

•* (Halálozás.) Czakó Zsigmond megboldo-
gult költőnk édesanyja, Czakó Jánosné, szül.
lászlófalvi Velics Katalin, e hó 4-ikén, életének
64-ik évében Kolozsvárott meghalt. Nyugodjék J
békében! - - - -

— (A bukovinai Ínségesekről.) Bukovinai
andrásfalvi lelkész és esperes Bíró Mezes ur
egyik ujabb (apr. 5-diki) levelében, melyben a
Vasárnapi Újság szerkesztője által hozzá küldött ;
ujabb adakozási összegekért köszönetet mond,
többi között ezt irja: „ . . . a kereset teljes lehe-
tetlensége és a gabona szörnyű drágasága (egy
pozsonyi mérő kukoricza mái 6 o. é. forintra
emelkedett) még enyhülést mind nem engednek
és folyvást az éhhalál örvényébe vagyunk me-
rülve ! A vetőmag is soknak, a legtöbbnek hiány-
zik! hova leazünk még aratásig! Isten nagy cso-
dája lesz, ha megélünk, oh mert a könyörben is
elfárad a s?iv és tehetetlenné lesz a kéz! Bízzunk
Istenben s nem hagy el! — Vegyétek hat szíves
köszönetünket és soha ki nem haló hálánkat, ti
nemes szlvü emberbarátok, kik ínségünk enyhíté-
sére már eddig sziveteket és kezeteket megnyi-
tottátok; ti nemes társas körök, melyek társas
élvezeteiteket a legmagasztosabb élvezettel, a jó
tett nemes öntudatával szenteltétek meg; ti nem-
zetünk hő keblü leányai, kik házról házra, kü-
szöbről küszöbre jártatok, hogy az éhezőknek
kenyeret gyüjtsetek! Oh tlegyen kedves az Ur
előtt szent munkátok! — És ne nehezteljetek, ha
midőn az ég áldását kérjük rátok elvett jó tet-
tetekért, ugyanakkor folyvást nyújtjuk kezünket
ujabb táplálékért. Nem szemtelen tolakodás ez,
hanem az inség parancsolta segálykiáltás! Legye-
nek a Vasárnapi Újság jótékony adakozói, mint
ránk nézve az isteni gondviselés védangyalai,
áldottak és örökké boldogok!"

— (Adakozás.) ínséggel küzdő bukovinai
magyar testvéreink fölsegélésére a Vasárn. Újság
szerkesztőségéhez beküldetett:

IX. közlés : A debreczeni takarékpénztár
Komlóssy Imre igazgató elnök által 40 ft. —
Csuzról Szalacsi István 10 ft. — N. Szalontárói
Veress Károly 1 ft. — Bogyoszlóról (Bihar) több
ottani lakos Balog Péter által 8 ft. — Debreczen-
ből Kovácsi Adolf ezukorgyári tiszt 1 f t — Campo
Sanpieroból (Olaszország) Kürthy őrmester 35
kr., Körlaky József őrmester 25 kr., Lux sza-
kaszrezető 25 kr., Horváth tizedes 25 kr., (együtt

1 ft. 10 kr.) — K.-K.-Halasról többen a kaszinó
pénztárnoka álta-l 11 ft. 40. kr.

Összesen 72 ft. 50 kr.
Az eddigi I.— VIII. közlésekkel együtt begyült

ös-zesen 867 ft. 23 kr., 2 db. cs. arany, 2 db. kétfo-
rintos tallér, 1 db. egyfrtos és 4 db. ezüst húszas

(Az egyes adakozók jeg) zeke: K.-K.-Halason: A ka-
szinói pénztár 5 ft. Zseni József 1 ft. Tóth János 50 kr.
Nagy Ferenoz 1 fc. Bikadi János 50 kr. Péter Dénes 50
kr. Tóth Lajos 20 kr. Gál Endre 40 kr. Torok Elek 40 kr.
Valaki 40 kr. Zseni István 1 ft. Szekér József 50 kr. Ösz-
szesen 11 ft. 40 kr.)

— (Adakozások.) A Vasárnapi Újság szer-
kesztőségéhez múlt héten beküldetett:

Az erdélyi mezőségi szükölködök számára:
A debreczeni takarékpénztár Komlóssy Imre
igazgató elnök által 40 ft. — Csuzról Szalacsi
István 10 ft. — Debreczenből Kovácsi Adolf 1
ft. — A debreczeni „István" gőzmalom Komlossy
Imre társulati elnök által 15 ft. összesen 66 ft.

A csallóközi sxükölködb'knek: A debreczeni
„István" gőzmalom mint fentebb 15 ft.

áz árvamegyei szükölködőknek: a debreczeni
„István" gőzmalom mint fentebb 10 ft. *)

A bukaresti ref. templom fölépítésére: Török
László és többen 1 ft. 50 kr.

Nemzeti szinház.
Péntek, apr. 6. „A völgy lilioma." Dráma 5

felv. Francziából ford. Feleki.
Szombat, apr. 7. „Lalla Roukh." Regényes

opera 2 felv. Zenéjét szerz. Dávid Felicián.
Vasárnap, apr. 8. ,,Fenn az ernyő, nincsen

kas.'- 100 arany pályadijat nyert eredeti vigj. 3
felv. Szigligetitől.

Hétfő, ap. 9. „Meghívom az őrnagyot.', vigj.
és ,,A szegény marquis." Szinmü, Mindkettő fran-
cziából fordítva.

Kedd, apr. 10. „Don Jüan." vagy ,,A köszo-
bor, mint vendég." Opera 2 felv. Zenéje Mo-
zarttól.

Szerda, apr. 11. „A jó barátok." Szinmü 4
felv. Sardou után ford. Szerdahelyi K.

Csütörtök, apr. 12. „Bánk bán." Opera 3
felv. Zenéjét szerzetté Erkel.

Szerkesztői mondanivaló.
8188. Kecskemét. V. S. Csokonai felfedezett isme-

retlen költeménye fölött* érdekes. A közzététel a mai iz-
gatott időkben némi nehézséggel jár s a humoristikus
tartalom bizonyos oldalról könnyen félremagyarázásokra
adhatna alkalmat. Majd gondolkozunk s megvárjuk a ked-
vezőbb pillanatot. Addig is szíves köszönetünket. A „ro-
máncz" majd tán később.

8189. A—n B—nek. A csengeri mysterium kevesebb
érdekű s közlésre nem alkalmas. Átadjuk a népköltészeti
gyűjteménybe a Kisfaludy-társasághoz. A kérdezett
czikk fölvételre számolhat, ha talán később is. A levele-
ket kérjük.

8190. Házaló képmutatók. A vidék több helyéről
kaptunk már efféle panaszokat. A képes lapokkal és kia-
dásokkal való házalás egy idő óta nagyon divatba kezd
jönni a fővárosban ugy, mint a vidéken. Figyelmeztetjük
a jóhiszemű közönséget ez uj iparágra s kérjük, hogy a
hazafiság és nemzetiség örve alatt betolakodó képárusokra
jobb sorsra érdemes jótékonyságát ne igen vesztegesse.
Jó bornak ezégér nem kell. A czikk kiadása még most ta-
lán időelőtti volna

8191. II. M- Vásárhely. Sz. p . Rajzolóink szerint a
küldött fényképek nem olyanok, hogy azokból egy élethű
képet lehetne késziteni. Meg kell tehát nyugodnunk ab-
ban, hogy a tárgy lerajzolása az eddigi alakokban lehetet-
len. Vagv az egésznek madártávszerinti átnózetét, vagy

-- ..'. . . . . . t áa,MO<, m;„bégében!
ön czimét és lakását

8193. Győr. R. K. Megjött. Az óhajtásunk szerinti
igazitást köszönettel fogadtuk.

8194. Pest. V. I. A költemény igen politikai szagu s
ugy látszik, nagyon személyes vonatkozású. Sajnáljuk,
hogy nem iktathatjuk közlendóink sorába.

'8195. Sz. Fehérvár. T. Gy Nagyon bővében va-
gyunk ilynemű közleményeknek « a kívánt gyors határ-
napra épen nem tehetünk semmiféle ígéretet.

8196. Bécs. Sz. M. A 1 — i várnak egy rajza már ko-
rábbi évfolyamaink* an megjelent iíagy köszönettel fogad-
nók a többi ajánlatok teljesedését. A kivánt régibb szá-
mokkal fájdalom, már nem szolgálhatunk.

8197. Komnrom. Dr St. J. Orvosi polémiákba nem
boo átkozhatunk, pedig ezt ki nem kerülhetnök, ha ön
czikkét közölnők, melyet az ellenvéleményüek tábora nem
hagyhatna szó nélkül. A kérdéses üg) ben lapunk a munka-
társunk által megjelölt pontot foglalta el s bár e mellett
nagy tekintélyek véd veit hozhatnék fel: mindazáltal to-
vábbi fefzegetése e tárgynak körünkön kivül esik.

8198. Pozsony. D. J - 6. Nincs mit t-ggódni a meg-
előzés miatt. Mindeddig lehetetlen volt s még mo=tia sok
egyéb áll az útban. Hanem hiszen: sat cito, si bene.

8199. 1444. Fiata; kísérletek, melyekben itt-ott egy
eltalált hang kellemesen érinti a fület. Egészben véve a
kül- és belforma míg hosszabb gyakorlatot igényel.

8200. Vágyódás. Drágfy Sarolta. A „kétféle papi-
os" nem baj. Sőt a reá irt versek figyelmüüket és remé-

nyünket ébresztették fel, Bátran elíre!
8201. Simontornya. N. I. A 8 d, rab régi pénzzel

utasítása szerint fogunk eljárni, ha majd megvizsgáltattuk.

egy kiváló részletet természetes minőségében !
8192. Debreczen. T. 1. Kérjük

*) A debreczeni „István" gőzmalom 1864-i osztaléká-
ból 40 ft nem vétetvén ki a múlt év utolsó napjáig, az
alapszabályok értelmében ez összeg fentebbi jótékony
czélokra adatott.

HETI-NAPTAR.
Katholikus és Protestáns

naptár

Aprili.8
Vasár
Héfó
Kedd

G % Neste
JTuribius
• Rudolf (Rezső)

Szerd. Apollón, Eduárd
Csüt.

20 Pént.
21 Szomb.

Tódor, Emma
Győző vért.
Anzelm vért

fi 2 Mis. Do
Turibus
Rezső
Eduárd
Emma
Viktor
Oda szűz

Görög-orosz
naptár

Április (ó)
3 B 1 Titus
4 Nicetas
5 Theodolus
6 Eutich
7 György
8 Herodion
9 Eupsichius

Niz. Ros.
30 Roschod
1 Ijar Ros.
2 Nabuho
3
4 Nikanor
5 [2. per.
31.Sabb.

25 14
26 18
27 11
28 10
29 8
30 8
31 5

5 13
5 11
5 9
5 7
5 5
5 4
5 1

6 48
6 49
6 51
6 53
6 54
6 55
6 57

f. p-

27 24
42 84
57 39
72 32
87 6
101 15

6. p.
5 22
6 0
6 44
7 32
8 28
9 29

114 59 10 32

6. p.

7 13
8 31
9 44

10 51
U 49
regg.
0 39

Teri | VyUi* ö^w« II v •— «j-u»^"»«.w n - -

Hold változásai. • Ujhold vasárnapon 15-kén, 8 óra 19 perczkor reggel.

SAKKÜÁTÉK.
328-dik sz. f. — Szalay Sándortól

(Gyomán).
Sötét.

a b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond

A 323-dik számú feladvány megfejtése.
(Rakovszky Aladártól, Pesten.)

Világos. Sötét.
1. Bh3-c3 eö-e4 A)
2. Ff 8 - g7fmat.

A)
1 Kd4-c3:B)
2. Vb5—b4+mat.

Világos. B) Sötét.
1 Hb7-d6C)
2. Vb5 —c5+mat.

C)
1 Bhl-b l
2. Vb5-e4-tmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Harasztiban: Gr. FestetichBenno. — Misicolczon: Czenthe
József.— Tisza-Polgáron: Liszauer József. — Pozsonyban:
Csery Gábor. — Debreczenben: Z. I. és F. B. — T.-Abádon:
Weisz A.c— Eperjesen: Brősz Károly. — Átányon: Far-
kas Bertalan. (A 321-et is.)— Pesten: Rakovszky-Vagyon
Judit,

Rövid értesítések. Szarvas. H.D. A küldött 3 lépé-
ses mat igyekezetet mutat ugyan, de még nagyon könnyű
arra, hogy a sorban belyet foglaljon. A folytonos + is na-
gyon gyengiti hatását. Később sikerültebbeket remélünk.
— Eperjes. B. K. A küldött feladványok részint mellék-
megfejtésekkel bírnak, részint meg sem fsjthetők. Alkal-
masint hiba történt a főijegyzésben.

TARTALOM.
Kralovánszki György (arczkép). — Anyám sirjánál.

— A magyarországi legújabb régészeti fölfedezeseJc
(folyt.). - A Rozáliahegy. - A „Panonia"-gőzmalom
(képpel). — Európa legmagasb hegye (képpel). ~ /P s°
Miklós Széchenyi-szobormintája (képpel). - ^ K

ragadozó állatokat! — Az angol követség első latog
Jeddóban. — A fogyasztók egylete Pozsonyban,
veleg. — Tarház: Irodalom és művészet,
iskola. — Ipar, gazdaság, k e , r e ^ k e ^ ^ _

" 1"1""" ' " - Heti-

naptár.

! I

í l

:

naptár. ___————
Felelő, szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-utca 1. K.)
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HIRDETÉSEK.

SKR1VAN FERENCZ 1583 (2 2)

PESTEN,
váezi- és zsibárns-utcza szögletén, az

Nagy választékú raktár, mindennemű
selyem- és nemrzkalíipokból, urak, nr-
holgyek és gyermekek tziinára. saját cs
külföldi gyártmányok, kelme-radasz-kala-
pok, házi cs vadászsipkák, kucsmák,
nyakkendők, ingallérok, Glacée- és tcli-
keszfyiik, nti-nemez-topánkak, ugyszinte
nemez-rzipök börtalppal, egészség;! ha-
risnyák és papucsok cs ncnirztalpak.

Az öjszes formák azalanti számok szerint
kaphatók. Vidéki megrendeléseknél a mel-
lette álló számok pontos kitétele meílett, még
a kalapok árát, színét és a fej nagyságát meg-
jrgyezni kérünk.

2.

3.

4.

5.

6.

8.
ft.

10.

szám legújabb forma, egész kemény, fe-
kete vagy szürke színben 4—5f<ig.

„ széles karimával, egészen lágy, fe-
kete vagy szürke szinú 4 — 5 ftijj.

,, kemény, fekete vagy Siürke szinben
3-5 ftig.

,. egész kemény vagy szürke szinben
3-5 ftig.

„ félkemény vagy szürke szinten se-
lyemmel "bélelve 3, 4—4 ft. 50 kr.,
íehernm1! és bársonynyal kerítve
4 ft. 60 kr.—5 ftig, legfinomabb 6 ft.,
nem bekerítve 3 — 4 ftig.

„ félkemény vagy egész lágy, fekete
és szürke szinben 4—5 ftig.

„ félkemény vagy egész lágy 2 ft.
50 kr. egész 4ft. 50 krig.

„ félkemény vagy egész lágy 8 — öi'tig.
,, • Inaskalpag fekete kemény 4, 5,6 ft
„ Kocsiskalap csak feketén és kémén v

3-6 ftig.

„Ypsilanti" mellett. "TjBffi
11. szám Kucsma 2 ft. 50 kr., linóm Astrakáa

5 ft., Fer.-ian 0 — 8 fiig.
12. „ Kalapok tiszt, papok számira egy-

szerű 4—5 ftig, selyem-neinezböl
finom 5 -6 ft.

13. „ Egész lágy, fekete 3, 3 ft. 50 kr.
4 f.ig, szürke 8 — 4 ft., zöld 4 ft,
barna 3 ft. 50 kr.

14. „ Vadász-kalap kelméből szürke,zöld
bekeritve egész lágy, stájerforma,
finomul felezifrázva 6 ft., szürke
nemezből 4—5ftig, zöld nemezből
4-5 ftig.

15. „ Selyem-kalap fekete kemény 4-5ft.
50 krig.

(6. „ Selyem-kalap fekete kemény 4—5 ft
50 krig.

15. „ fekete és szürke félkemény, egész
lágy 4 5 ft.

18. ,, egész kemény csak f'kete 4—5fiig.
19. „ fc-kete félkemény,egész Iágy4—5ft
•20. ,. Utazó forma, széles, lágy vagy fél-

kemény, világ-szürke, sötét szürke
vagy fekete 8 -6 ft. -

Gyermek-kalapok kaptatok, 4. szánni
egész kemény, fekete koczkás szalaggal, vö-
io«, fekete vagy feLér 2ft. 50 kr., 3 ft, 3 lt.
50 kr. 5. ízámu fekete vagy szürke,selyem
^agy bársonynyal felékesitve 3 fttal, vékony
szalaggal 2 it., 2 ft. 50kr.—Sltig. 7. számú,
kkete vagy szürke 2ft, 2 ft.50 kr., 3 ft, Leg-
cisebb gyermekek számára felálló karimával
lökete vagy szürke 2 ft 50 kr., 3 ft, szint
olyanok tiszta fehér 5—6 ftig.

Kalapok, festés, tisztítás vagy divatoVi-
íás végett a legnagyobb készséggel elfő
gadtatnak és gyorsan elkészittetnek.

Nagybani és tlarabonkinti eladás.

110,000
ezüstpénzben

mint legfőbb nyeremény!
Csak 3 osztr. éri. forint

az ára egy eredeti

állam-részlet-sorsjegynek
a már folyó hó 24- és 25-kén kezdődő, s az

itteni magas kormány áital biztosított
legújabb nagy jutalomdij-sors-

liuzásra. 1588 (2-7)
Az egész alaptőke 5 hó lefolyása alatt nye-

reményhuzások által fizettetik vissza.
ühulcu szám kivétel nélkül ki fog huzatni.
14.800 nyeremény közt következő főnyere-

mények találtatnak, u. m. :
110,000, 85.000, 80,000, 70,000,
65.000, 60.000, 50.000, 30,000,
25,000, 20,000, 15,000 sat. tallér,
melyek feltétlenül meg fognak nyeretni.
Megrendelések, a pénzösszeg beküldése

mellett, gyorsan és pontos m teljesittetnek,
a játékterv ingyért szolgáltatik ki, a hiva-
talos sorshuzási lajstromok s nyeremények
a húzás után azonnal megküldetnek. E
tárgybani megkereséseket elfogad

Ii. Steindcckcr-Schlcsingcr
bank- és váltóüzlete in. Frankfurtban.

Házassági hirdetés.
Egy végzett, független állású, közép

korú magyar férfi oly hajadont vagy
özvegyet keres nőül a tisztesb vagy
polgári körből, ki 300 -500 frtig ter-
jedő biztos jövedelmű vagyon felett
önnllolag rendelkezik. Az ajánlatok,
lovagias titoktartás Ígérete mellett,
R. K. betűk alatt czimezve, a békés-
csabai postahivatalnál (poste restante)
elfogadtatnak. 1589(2—3)

Előfizetési fölhívás

VASÁRNAPI ÚJSÁG
és

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK
1806-ik évi folyamára.

Előfizetési rouctclek:
A. Vasárnapi IJjság és Politikai Újdonságok együtt:

Évnegyedre (április—június) . . 2 ft. 5 0 kr.
Félévre (április—szeptember) . 5 „ — ,,
Külön a Vasárnapi Újság, vagy külön a Politikai

Újdonságok:

Évnegyedre (april—június) . . I ft. 50 kr.
Félévre (april—szeptember) . . 3 „ — „

Mindazon tisztelt előfizetők, kik a Vasárnapi Újságot s Politikai
Újdonságokat együtt kivánják járatai, vagy külön a Politikai
Újdonságokra előfizetnek, az O r s z á g g y ű l é s i b e s z é d t á r
czimű mellékletet ingyen kapják.

Minden 10 példány után egy tiszteletpéldány.

A pénzeslevelek bérmentesítése kéretik,

A Vasárnapi Újságból az év elejétől teljes számú példányok-
kal még folyvást szolgálhatunk.

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-uteza 4. szám.)

Az első magyar átalános

biztosító-társaság
a jégverés elleni biztosítás dijait

a kukoricza, a kalászos termények, az olajnövé-
nyek (mint repcze, bivicz sat), a len és kender és

a hüvelyes veteményeknél 1592 a)

tetemesen leszállitá.
Bővebb értesítést az illető üg)'nökségek adnak.

Lég-viz (Luftwasscr)
I mely különösen aranyér-beteg.iégeknél rendes használatra ajánlható; mpgbecnilhet-
• len hutást gyakorol továbbá a szokványos főfájások, fejköszvény, mellszorongás,
I emésztési tehetlenség, altesti bajok, búukomorság, dugulás, s az epeelkülönitéí
• háborgatása elteiben

1 palaczk ára 40 kr.
Valódi minőségben kapható: Pesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái,

I királv-ntcza 7-dik sz. a. ' 1473 (14—16)király-ntcza 7-dik sz. a.

GRIMAÜLT és TÁRSA gyógyszerészek

Maíico-iiijediója és inatico-tokocskái
PARISBAN (Rue Richelieu 45). 1395 (18-82)

Uj gyógyszer, mely a Perui matico-fa leveleiből van készítve a gonorhöe gyors és
csalhatlan gyógyitására a nélkül, hogy a belső részekben feszültséget vagy gyuladáat
idézne elö. Dr. Ricord s a párisi orvosok többje ezen szer megjelenése óta minden más
gyógyszereket mellőznek. Az injectio, a bett-gség kezdetekor a tokocskák idült esetek-
ben, mikor a copfthű, cubeba s más érczes alapokon fekvő injectiók hatása eredmény
nélküliek maradtak — alkalmar.tatik. — Az injectio ára 2 ft, a tokocskák ára 2 ft.
50 kr. A főraktár létezik TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerésznél, Pest király-uteza 7. sz. a.
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TRUPP és STRUSCH
első magyar

VARRÓGÉP-GYÁRI RAKTÁRA
Pest, nádor-uteza 20-dik sz. a., a Széchenyl-ter sarkán.

Ezennel bátrak vagyunk a t. ez. családok 6* üséreknek tisztelettel jelenteni, ho*y a fentebbi ezég alatt egy varrógéptárt
K f e l"-i i>< • T „„ ion „'« Khwtorszás legnagyobb gyáraiban szerzett tapasztalásaink azoi ke'.leoies hilysetba híznakAmerika, Paris, London es Németország leguagj z; , . . „ . . , . . £.. a tiiifrtM: sn-árjsok. - A íróoik Urtóssii

c z é r n a f é l é k k e l , , elvállalunk minden varrási munkákat a lehető legolcsóbb

1-2 évi jótállást nyújtanak- Vözönséecel hogv varrógépek egyes alkatrészei, úgymint díszítési lánczolatyarrók,

«egöu, S i í í r i ^ s a t-k é á 2 l e t b e n u r í a t M k ' v a k * i a t m m d e Q f é l e JaV' táS

jutányosán < lvállalunk.
Raktárunk el van látva továbbá varrói

feltételek meiiett. ^ ^ v a r rásbani oktatás ingyért eszközöltetik.
Tisztelettel

1 5 9 4 ( 1 - 4 ) • v T R U P P é s STRUSCH.

LISZKAY FERENCZ
PEZSGŐ-BORKÖVE.

E pezsgő-borkőnek számtalanok ál-
tal va'ó használata s azon sikeres jó
eredmény, melyről mindenki tanuskod-
hatik, ki csak" ez egyszerű pezsgő-po-
rokat igénybe vévé inditott arra, hogy
a nagy közönségnek tudomására jut-
tassam, ama buzgó óhajtással, hogy
mindazon szenvedő embertársaimon S3-
githessek általa, kik akár az aranyér
kellemetl-m bántalmaitól gyötörteinek,
akár gyomorgyengeségben, avagy gya-
kori csömörben , sárgaságban, tartós
fejfájásban, sérvcsben, s mindazon ba-
josban szenvednek, melyek a gyomor
defektusai által idéztetnek elő.

E pezsgő borkő kiemelendő előnye
az, a mi az úgynevezett finnyás bete-
gekre igen ke.ivező: hogy a szeidliczi
pezsgőknél nasy mértékben kelle-
metesb izück, könnyebben bevehetók
és sikeresebb hatásualí! — mely ál-
lításról egyébiránt tanúskodjanak a
maga idejében mindazok, kik baszná-
landják.

f ígr Kaphatók egyedül B.-Ujvaro-
son, Debreczen mellett, a „sz. három-

i sághoí" czimzett gyógyszertárban.
I 6 adagos csomag ára 50 kr , —
! ÍZ adagos csomag 1 ft. használati
1 utasítással.

Különösen kiemelendő a migr'án el-
leni nagyszerű hatása!! 1 1587 (2 — 0)

LISZKAY l'\, gyógyszerész.

| Minden gyomorbaj és váltólázban szenvedőknek na-
gyon ajánlandó

DR. PEAUCB EDW. 1 0 ( 12)

Zuiii Aliban
emphfehlen 1557 (4 — 6)

rother, brabanter und steirischer Klee,
- echt französischer Luzern-Klee,

weisser Klee,
Eaparsette,
Timothée,

engl, französ. und ital. Raigras,
Honiggras,

sowie allé andern Klee-Grassamen-
Mischungpn;

amerikanischen Pferdezahnmais,
Kukuruz,

Aeker-- und Riesenspörgel,
Wicken,

Buehweizen,
gélbe, weisse, blaue Lupine,

engl. Tnrnipssamen,
Quedlinburger, Magdeburger Zuckerrüben-

samen,
diverse Futterru'.kelrübensamen,

neuseelfinder Sommerraps,
echt 1865 Rigaer und Pemauer Kron-Sae-

Leinsamen,
Pflanzenkartoffeln,

weissen und schwarzen Maulbeersamen,
Waldsamen,

allé Sortén Gemüsesamen.
Zuglei eh empf̂ blen unser Láger von :

echt engl. Portland-Cement,
echt engl. Strinkohlentheer,

echt Pcru-Guano
Knocbenmehl,

Rapskuchen und Mehl,
echt belg. Wagenfette,

Wiener-Neustiidter Binderspeck.

lírüder FRANKL in Vng
Schillingsgasse (Poric) 1074—II.,

Hotel „englischen Hof."

szabadalmazott

GYOMORSZESZE
(Magén-

mint kitűnő segédszer, úgymint: elromlott gyomor, étvágyhiány,!
gyomor-émelygés, rögzött gyomorgyengeség és rósz emésztés,

Uavanvképzés, gyomorégetés, felfúvódás, g> omorgorcs, fejfájás
" (ha t. i. ez a gyomorból származik), vál tóláz Btb. ellen. I

Főraktár egész Magyar-, Erdély-, Horvát-, Tót- és Dalmát-
országokra nézve:

PESTEN TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik szám alatt kihez mindazon vidéki gyógy-

szerész urak, kik raktárt kivannak átvállalni, szíveskedjenek fordulni j
BÉCSRE és a többi koronaországokra nézve a főraktár WEISS JÓZSEF

gyógyszerest urnái létezik Bécsban, Tuchlauben Nr. 27.
Azokon kivül még léteznek raktárak következő gyógyszerész uraknál:

Aradon: Szarka János.
Baan: Bartovics István.

| Battaszéken: Pasch Lajos.
Brassóban: Stiehle.r Ede

„a fehér templomhoz".
Csáczán : Bentsáth Fidél.
Czirczen: Vekerle János.

| Oebreczenben: Borsos F.
I Egerben: Ertingerlgnácz.
Eszéken: Karolovics M.és

Deszáthy István.
Daravár-fürdőben: Ku-

schevitch A. L.
Göllnitzben: BrujmannK.

Ede.
Gyöngyösön : Kocziano-

j vich J.
I Győrött: Némethy Pál.
1 Hajdu-Doroghon: Tanács

Mihály.
I Illőkön : László Frigyes.
| Janosházán: Kossá (Juszt.

Jászkán: Ody Károly.
Jolsván: Maiéter Béla.

Lúgoson: Kronetter F.
Magyar - Ó vartt: Sziklay

Antal.
Makón: Nagy Adolf.
Mi9k«l c z o n : Balogh Istv.
Módoson: Jezovits Zsig-

A
ód
mond.

Monoron:
stantin.

Demtsa Kon-

Mnnkácson: Gottier Lip.
Nagy-I-akon: Lenhard J-
Nagy-Mihalyban: Czibur

Bertalan.
Píasiczban (Szlavóniában):

Mernyik András.
Orosházán: Székány Istv.

losházán: KossáGuszt. Pécsett: Nendtwich Vilm. ^ s . a « «
Ára egy üvegcsének, használati utasítással együtt, 1 forint

Postán küldve a pakolásért 20 kr. több.
Isméti eladóknak illendő engedák adatik.

_ •••iniw¥ii« . . _ _ — — — —

Német-
országi
tncliin

készülé-

kek

80 kr.

Nagyitóiivegek (Misros&o^e) a trichinek
(fonalósz) Tizsgálására, trichin-kéjzü-
lékkel 6 ft.

Nagyobbszerümikroskópok 10 ft. és feljebb.
Legújabb szerkezetű vámsuly-levélmórle-

gek 1 ft-
Magnesium-sodrony (1 láb) . . 10 kr.
Finom szemüvegek, aczél és szaru foglal-

ványnyal 1 ft., 1 ft. 50 kr., 2 ft.
„ szemüvegek ezüst foglalványnyal

8 ft, legerősebbek 5 ft.
„ ezüst szemüvegek foglalvány nél-

kül 3 ft.
„ arany szemüvegek könnyű foglal-

ványnyal 6 ft.
Rocoeos (Pince-nei) kantsuk foglalvány-

nyal 1 ft. — 1 ft. 50 kr.
Rococos „ békateknő foglalvány-

nyal . . 3-6 ft.
Roeocos „ aczél foglalványnyal

1 ft. 50 kr , 3 ft.
Rococos „ ezüst foglalványnya.

3 ft. 60 kr., 5 ft.

Pozsonyban: Pisztory B.J
^„.„ . . „^.,„. I Schneeberger D.
Kolozsvárit: Hincz D. és Itimaszotiibaton . Hamal-

Wolff János. jár K.
Rosnyón. Posch J. J. ,
SárbogárdonTrsztyánszki i

Károly.
Szegeden: Aigner Károly

és Meák Gyula.
Szent-Miklóson: Haluska

Péter.
Szinér-Varallyán: Gerber

Ödön.
Szikszón: Aichmann Józs. ]
Temesvartt: Pechei" J. E. .
Tokajban: Krötzer Ágost.
Tornallyán: Lipthay J.
Ungváron: Bene L. .
Uj-Bányán: Nickel Ödön.
Varasdon: Lellis Ede. J
Zágrábban: Mittelbach Zs.

Szinházi látcsók, egészen tiszta szinvevő
(achromatisch) üvegekkel különféle fog-
lalványnyal 5 ft. 30 ftig.

Kettős tábori látcsök(B.noeles) 16 fc. 40ftig.
Finom távcsök 5 ft. 80 ftig.
Érez cs kéneső lég-mérők (Barométere), hév-

mérők (Thermometers), időmérők (Me-
tronómén), rajzoló-eszközök, kéz-üvegek
(Loupen), bor-, must-, eczet- és pálinka-
fokmérők, stereoskópok sat., a legjutá-
nyosb árakért kaphatok s ajánltatnak

C&LDERONI és TÁRSA
latszerészek által Pesten, a váczi-

utc-záhan.
p ^ * Kijavítások a leggyorsabban s leg-

jobban ew.közö'tetnek.
*PP~ Ó«erű színházi látcsők és távcsők

illendő felfizetés mellett ujjakkal becserél-
tetnek. 1544 (5-10)

|PÉ~ Levélbeli megrendelésekre a leg-
nagyobb gond fordittatik. _______

Titkos

BETEGSÉGEK,
újonnan keletkezettek

8 nap alatt
minőségre nézve
48 óra alatt
meggyógyitta' nak

űr. PÖX J.
23 év óta feviálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságá-

ban haborgattatnék.
Rendel:'d. u. 1--4 óráig.

Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leg-
gyorsabban eszközöltetnek.

Lakása: Király-uteza, 24. sz. a. J-ső
emel"t. 1376 (8—12)

A legczélszerűbbeknek s legjobbaknak elismert

kerti- és ttizi-fecskendők,
melyek a pesti gazdaság kiállításon éremmel tün-

tettettek ki, a legjutányosb árért kaphatók

Menüi István-nál
Pesten.

18.. BI. - Gyár: nagy diófa-nteza
10. SZ. a. 1539 (6-6)

Régi pénzeket
mindennemű régiséget, drágakövet,

gyöngyöt, azineskövf-t, aranyat, ezüs-
töt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb

áron. H28 (1-8)
Régiségek és természetiek.

irodííja,
D o r o t t y a - u t c z a I l i k sz. a. .Pesten,

a L l o y d n a k áteHenében,
., Ll„«,..íku raktár mindennemű

«*
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R O C K I S T V Á N G É P G Y Á R A
Pesten, soroksári-ut 20. szám alatt,

ajánlja úgynevezett „ R ö c k - f é l e " iemét gyakorlatilag javított cséplőgépeit, kerekálh ányon tisztítás- éa
zsákolással. Hozzá valóságos hordozható mozdonyt, a nélkül, hogy kerekeiről le kellessék emelni. Van
továbbá Hensnian féle csépló , kovácsolt rácsozott vaslatu dobbal, mely soha sem törik; uo-y'szinte
a m e r i k a i (ezövekes) nagy munkaképességgel, hozzá erőfokozott mozdony, szinte tisztító s zsákoló
r o s t a , mely minden cséplő mellett használható, — mind ez leszállított áron.

Tökéletesen felszerelt őr lőmalmok, gőz-, szél-, viz- és lóerőre, finom őrléshez való hengerrel,
részletei is külön-külön, állványok, kövek, a vasrészek euly szerint.

Mindenféle sa j tók, u. m. élesztő, keményítő, bor, olaj, nyomdai kézi és gyors, valamint gön-
gyolo-sajtók, végre burgonya-, zab-, malátazúzó és spodiumtörő.

aé »el t l r e a k t e t n e k ^ 7 h ° r d ° z h a t Ó m i n d e n n a g V 3 á S u gőzgépekre érkező megrendelések egé.z kész-

Elősorolt gépek nagyobbára készen kaphatók.
Gazdas ! gi gépkészletem a legnagyobb választékban elismert jelesséeü Howard-féle PLÓL- 1 SH

szamu 15 ft„ 2-dik 13 ft,, 3-dik 12 ft., 4-dik 11 frtért, aczél szántóvassal 1 frttal feljebb.
_ Rögtörők, boronák, irMkapák, töltögető és kapáló ekék, rétgyaluk, azéna^yüjtők, morzsolok

répavagok, mindennemű szecskavágók és szórva-vető gépek 12' 3 soros repcze- eV kukoricza vetésre'
mind a legjutányosabb áron. '
i -u « M i n t e d d i ? ü l l S n ? 7 e z é v b e n i s a közeledő tavaszkor szándékom vidékre szakértőket kiküldeni
kik a tőlem vásárolt cseplőket megvizsgálva, szükség esetében kijavitandják. I W y tehát a t i e t e k o ^ r k '
közönség költséggel tul ne terheltessék, felkérem ezennel, miszerint a ezüksélelt javitá-ról k-fel ebb
jovoapr i lho l5- igokyete t lenér te« teni szíveskedjenek, a gépek megvizsgálásával, esetié- kijavTrá dval

KÁNYA JÓZSEF
(előbb Böhm és Kánya)

Pesten, József-tér 1O-ik sz. a.T
ajánl a

minden évszakra
dúsan ellátott

legújabb bel- és külföldi

női-divatára
1168 (21—0)

Pesten, márczius hóban 1866.
1552(4-6)

gyár tulajdonos.

Titkos 1519(8-12)

betegségeket
még makacs és ü'iült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat foly-
tán több fzer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nél-
kül, íioicy n betett hivatalában vagy
életmódjában gátoltatnék, gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyít

Med, dr. llelí'er Vilmos
Pest, király-utoza 27. sz Medetz-
házban, 1-sö emelet, délelőtt 7 —9-ig,

délután 1 — 4 óráig
3PV~ Dijnzott levelekre azonnal

válaszoltatik, s kívánatra a gyógy-
szerek is megküldetnek.

Pesti biztosító-intézet
jégkárok ellen

mindennemű földtermékekre nézve biztosítást teljesít lí*g-
jutányosabb föltéfeh'k mellett S a megállapított vesz-
teség teljes megtérítésével

, a pesti Mzíositő-iniézet

pesti főügynöksége
(József-tér 2-ik szám alatt, I. emelet).1586 (1—S)

Nincs többé Dorsch máj olaj!
«RIMAULT és TÁRSA gyógyszerészek

JÓDTARTALMÚ RETEK-SZÖRPJE
PARISBAN (Rue Richelieu 45). 1394 (H-32)

Ázom sok nemű szerek közt, melyek javaslatba hozattak, hogy az oly kellemetlen
izti s formája ákal a betegre nézve oly kiállhatlan hal májo aj mással pótoltassék. tagad-
hatlanul eddig a Grimault-féli jódtartalmú retek-szörpje bizonyult be a leghathatósbnak
a a czélnak tökéletesen megfelelőnek. Annak jótékony hatáea különösen mellbetegségek-
ben, asikór, aiíami, lymphati és skrofulabántalmakban mindenkor igazolva lőn; a gyom-
rot nem rohanja meg, az étvágyra ingerlőleg hat, s különösen gyermekeknél a bőr szin-
telség s ernyedtsége eseteiben, melyhez gyakran a nedvek megromlása is csatlakozik,
valamint a nyakmirigy kifejlődés* ellen eredménynyel használtatik.

A retek-szörp a párisi orvosi gyakorlatban nem rég véteteit alkalmazásban s ma
már a legkitűnőbb orvosok által naponkint mint vértisztitószer a legkiválóbb eredmény-
nyel rendeltetik.

A jódtartalmú retek-szörp alapja a kerti zsáz3R nedve (nasturtium), a reteké, i
torma (cochleria) mindkettő elismert tulajdonságú antiscorbutféle növény, meíyek ter-
mészeti állapotban iblanyt s kénkövet tartalmaznak, s melynek ceve a készítmény hat-
hatóságáról » a bevevés könnyüségéról a megnőtteknél épen ugy mict a gyermekeknél
elégséges biztosítékot nyújt. Bazin s Cacenave a „St.-Louis" kórház orvosai Parisba* a
jódtartalmú retek-szörpöt, támaszkodva az azzal tett számtalan sikeres gyógyered-
ményekre — különösen a bőrbetegségek minden nemében ajánlják. — Ára 2 ft. 50 kr.
A főraktár létezik TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerednél, Pest király-utcza 7.

Előfizetési fölhívás

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY
c z i m f t s z a k l a p r a .

Kitüaóbb szaktudósaink, — s közöttük Baintner János, Csaeská Imre, F<í$arassy
János. Gresuss Ágost, Hegedűs t'andid, Horválh Boldizsár, Horváth Mihály,
Hunfalvy János, Karvassy Ágoston, Knnte Gyufa, Köiirk Sándor, Nagy Iván.
Patiler Tivadar, Suliayda János, Szrnirzey Gusztáv, Szentkirályi Mór, Szilágyi
Sándor, Sziaovácz György, Tóth Lörincz, Wenzel Gusztáv stb. urak szíves közre-

működése mellett.
Szerkeszti

Ökröss Bálint.
Kiadja

Heckenast Gusztáv.

sz. a.

SIGL G.
gépgyára s vasöntödéjében Bécs, Alsergrund,

mindennemű gazdasági gépek, u. m.:
locomobile 4—16 lóerőre, gőz-cséplö-gepck, járgány, és cséplőgépek,
vetögepek, tisztító- és őrlőmalmok, szénagcreblyék, boronák, szecska
vágó-, daralo- s kaszáló.gepek, fa-és deszka-fűrészek, kukoricza-
morzsolok sat. a legnagyobb s legdúsabb választékban folytonosan készen
kaphatók.

Illustrált árszabályok kivánatra bérmentesítve küldetnek. A gépek
szilárdsága és tartósságaért, valamint műKödési képességükért jótállás
biztosittatik. l ö 5 9 ( 4 _ 1 2 )

Az első évnegyed vegéhez közéig, - s midőn a nagy közönséget átalában *
évnegyedes elof.zetojnket különösen, további szive3 pártfogásra kérjük: örömmel hoz
zus köztudomásra, hogy - a mi minden tudományos vállalatnál első és mulhatlan kel-
lék,- vállalatunknak el.smert szakképes trőket sikerült megnyernünk S bár a kezdeten
meg, nem vonakodunk az eddigi számokat tanúságul hivni föl arra hotrv a Joetudo
inany. Közlöny" programmjáho, hiven s illet<5sé|i köréhe, iíom betölti helyét

A „Jogtudományi Közlöny" teljes gyűjteményét képezi a törvényeknek és
hivatalos rendeleteknek, melyek a törvényhozó vagy végrehajtó hata lomSéletbe
léptetnek, vagy melyeknek behozatala várható. Törvényhozási rovatában érdekére!
baka/f 8 stmímánvok t * co™c*ti™ ( G e s z t i t ő l ) , mely a törvényalkotás . « .
M ) í 1 t ; - ? • ' \ í * p o l f f í í r l mí lSánJog> codificatid terén (Suhayda Jánostól)
mely utóbbi az ismertebb codexek keletkezése módjait s rendszereit tárgTalia továbbá
korszerű értekezéseket a og- és államtudománvok köréből, - mint a fzerzői io a tör-
vényhozásának jelenlegi állapota, külhatóSSgi megkeresvények végrehajtása szenX L
vagyonbizontalanság, táviratok a kereskedelmi jogban Á^Xndidtói) Tm^ríl
országgyűlés es az enquéte-rendszer (Kőnek Sándortól), f jász-kunság a z i r v e ^ a
b.róságok szervezése (Pfendeszak Károlytól), a védegyleti agitatio, anfak jelentősége
es közgazdasági tévedései (Kautz Gyulától), hazánk vizutjai (Hunfalvy Jánostól) stb A
kultörvenyhozas rovatában: az ángolgrófsági fogházak reformja, a legújabb osztrák
fogházi mozgalmak, a schweiczi büntetötörvényhozás stb. A jogtörfénelem. és »tat|8
tika rovatában : a sanctio pragmatica s a koronázási ünnepély Budán 1792. (szerkesztő-
to ), a polgári törvénykezés statistikája, különös tekintettel hazánkra (dr. Kőnek Sándor
tói). A „tárgyalási teremében érdekesb jogesetek s főtörvényszéki döntvények (Sze-
niwey Gusztávtól). Végre a jogirodalom és különfélék rovatában a bel- és külföldi

Előfizetési dij
helyben házhoz hordatva, vagy vidékre postadijmentesen:

Egész évre (jan. l.-decz. végéig) § ft., három évnegyedre
(apr. 1.—decz. végéig) 6 ft., félévre 4 ft., negyedévre 2 ft.

osztr. ért.
Teljes számú példányokká! még szolgálhatunk.

A „Jogtudományi Közlöny" kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-»teza 4-dik szám alatt).

t

Tizenharmadik évfolyam.

Pest, aprilis 22-én 1866.

Előfizetési föltételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

W Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január 1-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnü 10 krU;
kiromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Haasensteiii és Vogler. — M.-Frnnkfurtbaii:
Jaeger könyvkereskedése; Becsben : Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Kiadó-tulajdonoa Heckenast Ga«tár. - Nyomatott wját nyomdíjában Pesten, 1866 (egyetem-nteza 4-ik S*ím alatt).

Alig múlt negyedszázada, hogy két
buzgó, magyar egyetemi tanár lankadatlan
fáradozásának a széles hazában elszórtan
mutatkozó természetvizsgálói szellemet, né-
metországi példák nyomán , egyesületi
térre terelni, központosítani s ezáltal a váll-
vetett működésben előrehaladó természet-
tudomány iránt a közönségben is élénk
részvétet kelteni sikerült. 1841-ben lépteié
id. Bene Ferencz, orvostudor életbe a magyar
orvosok és természetvizsgálók évenkinti
vándor gyűléseit s veté meg evvel egyidejű-
leg Bugát Pál a „kir. magyar természettu-
dományi társulat" alapját.

Ez egyesületek tudományos
körének már akkor is egyik ér-
demes bajnoka s dísze volt Jed-
lik Ányos István.

Jedlik István — az Ányos
nevet csak mint szerzetes vette
fel, — 1800-dik évi január 13-án
született Komárommegye Szémő
helységében. Mint tizéves gyer-
mek hagyta el az atyai házat,
iskolázás és a tót nyelv megta-
nulása végett Nagyszombatba s
három évvel utóbb gymnáziumi
tanulmányai folytatása s a né-
met nyelv elsajátítása kedvéért
Pozsonyba küldetett. De itt nem
tartózkodhatott ezúttal sokáig;
hosszabb ideig tartó szembaja s
jelentős torokbaja a szülői házba
kénytették ismét visszatérni a
tizennégyéves gyermeket. Egy
évig tartó betegsége megszűn-
vén, ugyancsak Pozsonyban be-
fejezé gymnáziumi tanulmányait
s 1817-ben lépett be a benezés-
rendbe Pannonhalmán. Itt ál-
lottá ki az ujonezévet s végzé
be, midőn a bölcsészeti tanfo-
lyam után Győrről viaszatért,
a hittudományokat, közben a
pesti egyetemnél bölcsészettu-
dorrá avattatván s egy évig a győri fó-
gymnáziumnál tanárkodván, 1825-ben szen-
teltetett pappá s kezdte meg azóta szaka-1

datlanul folytatott tanári pályáját, mint
a győri benezés lyceum természetrajz, phy-
sika és mezei gazdászat tanára. — Mint
ilyen lépett fel először a német irodalom
terén, Baumgartner bécsi tudós folyóiratá-

J e d l i k Á n y o s .
ban (Zeitschrift fiir Physik und Mathematik)
egyik tudományos értekezésével. Midőn
1831-ben a pozsonyi akadémiában ugyan-
azon tanok megürült tanszékére tétetett át,
a már gyors fejlődésnek indult természet-
tan igényeinek s az akkori tannyelvnek
megfelelő latin természettan Írásába fogott.
Latin tankönyve írásával csakhamar felha-
gyott, azon édes reményben élvén, hogy ta-
nári székéről nemsokára honi nyelven avat-
hatja be tanulóit a természettudományok
tanaiba.

Az 1839-dik év utolsó negyedében Jed-

J E D L I K Á N Y O S .

lik elnyerte az állomást, melyre pár év óta
készülvén, a természettan tág terén az idő-
ben nagy számmal mutatkozó felfedezések
részletes és alapos tanulmányzására adta
magát. A természettudományok tanárának
diszes tanszékére neveztetett ekkor ki a
magyar kir. egyetemnél. Most minden gond-
iát tanszéke minél tökéletesb betöltésére

forditá: a rendetlenségben talált egyetemi
nagy müszertárt vette gondja alá, az el-
avult készülékeket módosította s a termé-
szettani muzeumot reformálta az ujabbkori
felfedezések és javitások szempontjából. Fő-
feladatának ennyi munka közt az elavult
latin természettanoknak pótlásául egy honi
nyelven szóló, bővebb és részletes b kézi-
könyv megírását tekintette. így sziilemlett
meg magyar nyelven irt jeles természettana,
melynek első kötete 1850-ben hagyta el a
sajtót, a második kötet tudományos irodal-
munknak nem kedvező viszonyain hajótö-

rést szenvedve, mindmáig a szer-
ző asztalfiókjában hever — ki-
adatlanul.

Midőn igy kéziratban ma-
radt latin „physikájával" és
magyar természettanának má-
sodik részével Sisyphus szá-
nandó sorsában részesült: nem
csekély vigasztalására s tudomá-
nyos működésének ösztönzésére
szolgált azon elismerés, mely-
ben a magyar tud. akadémia ál-
tal részesittetett, mely 1858-iki
nagygyűlésekor Jedlik Ányost
egyszerre rendes tagjainak so-
rába emelte s a „Súlyos testek ter-
mészettana" czimü müvét nagy
jutalomra méltatta. Jedlik, egye-
temünk tanári karának nestora,
e kitüntetést valóban megér-
demlé, egyike azon keveseknek,
kik egyetemi tanügyünk javí-
tása körül nem szűnnek meg
munkálni. így 1854-ben a biro-
dalmi kultus és közoktatási
minisztérium által azon bizott-
ságnak neveztetett ki tagjává,
mely a magyar tudományos
műnyelvnek — iskoláinkban ok-
tatása és könnyítése végett —
egyszerűsítése és kidolgozásával
foglalkozott.

AHeckenast Gusztáv kiadásában megje-
lent „Német-magyar tudományos műszótár"
természettani, erömütani és vegytani része
Jedlik tollából folyt.

önzetlen fáradozásait s szerény egyénisé-
gét 1862-ben és a következő évben kettős ki-
tüntetés érte: alegíensőbb udvari rendeletté^
felállított tanárvizsgáló bizottmánynak tag*

J I

16-ik szám.


